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 مقدمة

 ، واخلـشوع عبادة اهللا سبحانه، والتـذلل جلاللـه هواهلدف األسمى من الصالة
االحتامء بالـصالة عـن الفحـشاء وكربيائه، ثم يتبعه طلب رضاه، والفوز بجنته، ل

كالوقـت، وطهـارة : واملنكر، وألمهية الصالة وضعت هلا رشوط ال تصح إال هبـا
القبلـة، والنيـة، وقـراءة الفاحتـة، بال اسـتق، وام، واملكان، والثوب، وإباحتهنالبد

واالعتـدال التـام بعـد الركـوع . وثالث آيـات كواجـب ومـا زاد  فهـو منـدوب
 والــسجود عــىل اجلبهــة والكفــني والــركبتني وبــاطن القــدمني وبــني ،والـسجود

ــري  ــشهد األخ ــب يف الت ــرسى، والواج ــرش الي ــى ويف ــصب اليمن ــسجودين ين ال
  . ثم التسليمه وآلالشهادتان والصالة عىل النبي

 ا يفعلهـالتـي ولذلك فكثرة احلركـات ؛ فهو لب الصالة والسكونأما اخلشوع
وضع اليد عـىل والبعض من احلك املتكرر بدون داع وتسوية املالبس، والتثاؤب، 

َغـْرتْل~اَالفم، والنظر إىل الـساعة، وتـسوية غطـاء الـرأس كـ ، والعقـال، وافتعـال ِةُ
كل ذلك يتناىف مع قول اهللا ف ؛ن مكمالت الصالةاحلركات العبثية وكأهنا موضة م
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أمـا هـذا فلـو خـشع قلبـه «-: اهللا عليه وآله وسلم ملن رآه يعبـث بلحيتـه يف صـالته

ت من أهل الورع والتقوى بالـسكون إين أنصح املؤمنني واملؤمنا. »لسكنت جوارحه
ملـت اجلبهـة، وال تزيـد آكإزالة حـصاة سـجد عليهـا ف: التام؛ فال حركة إال للرضورة

 أو إزالة حـرشة مؤذيـة كـذلك، وال يتكـرر؛ ،احلركة عن مقدار سبحان اهللا، أو حك
  .اهللا اخلالقفالصالة هي اإلخبات والسكون واخلشوع أمام جالل 
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 الطهارة والصالة أن الرفع والـضم والتـأمني  يف الـصالة قرأ مبادئمن  كل يعرفف
ومل ليست من األحكام اخلطرية، وال تعدو أن تكون مسنونة، أو مندوبـة، أو مـستحبة، 

 أو عند كـل ، يرتك رفع يديه عند تكبرية اإلحرامْنَ مِا قط يقول ببطالن صالةًِمالَ عأجد
آمـني بعـد : ال يقـول، ومـن  يديهًِالبْسُ مًالِسْرُمك الضم ويصيل  يرتْنَرفع وخفض، وم

ا ويل اهللا؛ ألهنـا �أشـهد أن عليـ:  أن الزيديـة ال تقـول يف أذاهنـاووجدت. قراءة الفاحتة
الصالة خري :  يف األذاندخلُتوال ، ويل اهللا بإجامع املسلمني بدعة، مع أنه عليه السالم

لكـن ، إجامع املـسلمنيمن النوم؛ ألهنا بدعة، ونحن نعلم أن الصالة خري من النـوم بـ
َّحي:  حافظت عىلالزيدية  عـىل خـري العمـل؛ ألهنـا صـحيحة ثابتـة يف حيـاة النبـي، َ

 أعادها اإلمام عيل عليـه الـسالم وأوالده؛ ثموخالفة أيب بكر، وشطر من خالفة عمر، 
 أن ولقائـل  .فكرهها األمويون والعباسيون، واعتربوها شـعار عـيل وأوالده وشـيعته

ِ وهو حم-يقول أال !!  مـن وقـت َونُعِّيَضُ تـْمَكـَيا عجباه لعقولكم أهيا املسلمون ل: -قٌُّ
كم ِختجلون من أنفسكم  وأنتم تتصارعون حـول الـضم والـرسبلة وتنـسون مقدسـات

تكم َ، وكـرامَ املهـدرةَكم املنهوبةِ، وأرضكم املحتلة، وبالدكم الضائعة، وثرواتَةَسَّاملدن
 َلَصـَم بني األمم، وال ثقل يف ميـزان دول العـامل، و ال وزن لك!؟وأعراضكم املنتهكة

 الدنيا باملخرتعـات املدهـشة، ِ إىل املريخ، وغاصوا يف أعامق البحار، وامتألتاآلخرون
 بـولكم لترصيفا ً عن رشبة ماء، ثم ال جتدون مكان-وال سيام يف اليمن-وأنتم تبحثون

  !كم، وسخرية بأنفسكما بدينكم ودنياًوفضالتكم إال بمشقة شديدة، كفاكم عبث
 وال ،لوضـع املـزري للمـسلمنينعم إين أحس باخلجل واحلزن واألمل ل :أقول

  إن ويف مقدمتهم اليمنيون، إال أين أشاهد بأم عيني، وأسمع بأذين مـا،سيام العرب
 بـأن صـنعاء ِينََّرشَا بـ� سفري دولـة غنيـة جـدفهذاا صدقته، َمَمل أشاهده وأسمعه ل

َوعقب، ُنِّمَؤُتَأصبحت تضم و َّ وضع يف يعني !  لكنا قد أنفقنا ماليني كثرية:ً قائالَ
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 ، واملــساجد، وجتيــيش املرشــدين، واملعاهــد،املنــاهج الرتبويــة، وبنــاء املــدارس
  .واملدرسني، وتأليف الكتيبات والنرشات هلذا الغرض

ي نَْبُتَ و الزيدية،ِ لنرش الضم والتأمني يف صفوفٌعى مرشونََّبَتُ من هذا أن يُبَجْعَوأ
 ْنَ مـواد غذائيـة لكـل مـُعَّزَوُتَ مرتبات، وُدَمَتْعُتَ سيارات، وُفَْرصُتَلذلك مساجد، و

 مئـات  هلمْتَِرشُن  حمسوبني عىل السلفية الوهابيةٍابَّتُر كااستنف تمو، إىل الضميتحول 
 عىل املعسكرات واملـدارس واملـساجد، ويف كـل ْتَعِّزُوَ، والتحريضيةكتيبات المن 

كتاهبـا وراء  يلهـث تافهةألغراض كان يف املدن والريف، وهي مكتوبة بلغة ركيكة م
 وعايـشت وسـمعت شاهدت وقد ، وهناك من استغل أحداث صعدة.الشهرةاملال و

 ْنَحروب صعدة من عجائب؛ فمن بعض عجائبهـا وغرائبهـا أن مـورأيت ما أفرزته 
 ْتَّفـَ الت، أو زيـودا،وا هاشميني أو كان،ةيرسبل يف الصالة وال سيام من هلم صلة وظيف

 حين إىل العهد امللكي البائـد،  أنهرشي، أو أو التشيع االثني ع،حول رقبته هتمة احلوثية
ة، أو يسب الصحابة؛ فهرب الكثري من هذه التهم املهلكـة، واحتمـى ه السنأو أنه يكر

 يـرون ،اح، وزيـود أقحـُء، وفـضالُ علـامء:بضم يديه يف الصالة، وجلأ للتسرت بالضم
الضم من مبطالت الـصالة، لكـن خـانتهم الـشجاعة، أو اعتـربوا ذلـك مـن بـاب 

ُالرضورة، أو قدر فائدة لوجع القلب حتى تزول الغمة، أو خاف بعضهم عىل  وا أنه الَّ
لتقـرب  لتهوظيفته أن تطري من بني يديـه أو يعـزل، وبعـضهم وجـد يف الـضم فرصـ

  وكم حترست عنـدما! والدينيةيةقوق اإلنساناحلكسب املال؛ إهنا صورة مؤملة النتهاك و
  فبدأ بوضع اليمنى عىل اليرسى،،صىل بجانبي أحد شبابنا األعزاء الكرام يف جنازة والده

َومََلثم ت إنا هللا وإنا إليه راجعـون، وال حـول وال قـوة :  مني وأرسلهام، فقلت يف نفيسَّ
 ُاهَرَ أْنَى منـي أَيْحَتْ اسـِِذإحراجـه؛ إ تـسببت يف ُإال باهللا، وأستغفر اهللا العظيم إن كنت

 تربى وثقافته التي÷  ومذهب والده وجده وأجداده إىل النبي ، وقناعته،خمالفا ملذهبه
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 - رغام عنـهَفعل أشياء وأمثاله يتمزق ويتعذب ويه جعلْنَ ال رحم اهللا مولكنعليها، 
رشوع، مـن بـاب الـرضورة والـدفاع املـ  عدم مرشوعية الـضممبحثإخراج فكان 

 - حاشا اهللا-تسفيههملعلامء املذاهب اإلسالمية وأتباعهم من العوام؛  لاًهَّجَوُليس مو
بيـان احلـق لـيس إال الغـرض الكالم للجهالء والدخالء عىل الدين والعلـم، ووإنام 

مواجهة أصحاب املشاريع التجارية الذين ال يتورعون عـن سـفك الـدماء،  و،املجرد
وزرع الفتن بني األخوة، وال يتورعون عـن تكفـري ، لباطل باواغتصاب أموال الناس

ويتظـاهرون بـاحلرص عـىل الـسنة والـصحابة،  والتشكيك يف عقائـدهم؛ ،املسلمني
 املنكــرة تــشهد بــأن صــلتهم بــاهللا احللــيم مقطوعــة، وإنــام هــو إمعــان يف وأفعــاهلم

  االستخفاف بالـدين واملـسلمني وحماولـة للتغطيـة عـىل جلـب األمـوال بغـري حـق
 الـصالة مـن  حتـىورصفها يف غري حق، وملا استفحل الباطل يف كـل يشء ومل تـسلم

 تقتـيض  فاملـصلحة الدينيـة والوطنيـة؛ أن السكوت إثمُس واملتاجرة، وجدتيالتسي
ًاملحافظة عىل الوحدة واأللفة وال جيوز رشعـا وأخالقـا أن يـسمح بتمزيـق صـفوف  ً

ّيف مـسألتي لك قمـت بالبحـث الـدقيق ؛ لـذاملسلمني يف املـسائل الفرعيـة اخلالفيـة
، وراجعنـا ومجعنا كل ما كتب عنها ، مستعينًا بفريق بحث متخصصاإلرسال والضم

َبحيـاد، و حليـل من كتب املذاهب قاطبة، وقمنا باملقارنة والتامصادره للحـق  ٍبَلـَطٍ
  .عىل اتباع الدليل ٍيمِمْصَتَو

 ُمِهْسُلعلـه يـ ،عان عىل هذا البحـث متجرد أن يطلع بإمٍفِصْنُمأمتنى عىل كل  وهلذا 
يف إفشال خمططات املتالعبني بدين اهللا وعباده، وسيجد املنصف بعد قراءة هذا الكتاب 

 وأن املبالغـة يف ادعـاء خـالف ذلـك نـوع مـن أن صالة املرسبل صحيحة بـاإلجامع،
 بدولـة اًءْدَ بـودخلـت الـسياسة لتوظيـف الـضم التهويل املمقوت، والتنطع املذموم،

بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم، :  فيجتهد يف حموها، مثل$بع آثار عيل تمعاوية الذي كان يت
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واألئمة مـن آل  فالزيدية وحي عىل خري العمل، والرسبلة، وترك التأمني، ونحو ذلك؛
 وقـد-باضـية اإلوكـذلك، وهم ورثة هنج عيل، التأمنيب، وال البيت ال يقولون بالضم

َّ ولمـا.ماملالكية وغريهال  و،اإلمامية  بالضمال تقول و- رجال عيلَةَريِكان أوائلهم خ َ َ 
كانت مسألة اإلرسال والضم كغريهـا مـن املـسائل الفقهيـة الفرعيـة حتتـاج يف معرفـة 
حكمها إىل البحث يف األدلة الرشعية، وإثبات ما يقرره الدليل الصحيح؛ إذ يقول النبـي 

ا َمـَ، ولوال أن املذهبية قد طغت عىل الدليل نفـسه ل)1(»ِّيلَصُ أِوينُمُتْيَأَا رَمَوا كُّلَص«: ÷
 لـيس منـه بـد؛ َّممااحتجنا ملالحقة أقوال املذاهب ولكن قد فرض الواقع نفسه؛ فال بد 

َلذلك جل   .ا إىل البحث عن أقوال فقهاء وعلامء املذاهب وما استدلوا بهَنْأَ
 :فصلينمل البحث على تويش

 .به وحكمه عندهم وأدلتهم نيالقائلو اإلرسال يف: الفصل األول
 .به وحكمه عندهم وأدلتهم نيالقائل والضميف  : الفصل الثاين

َنتبعها ثم ُ ِ ْ  عىل كل قارئ أن يقرأ هذا البحـث تمنىنونتائج البحث، ل  بخالصةُ
  . بنفسهاتوقناعوأحكام من أوله إىل آخره؛ ليصل إىل نتائج 

العـاطر إىل األنامــل  أقــدم دعـائي املتواصــل وشـكري وثنــائي :ويف األخـري
، بارك اهللا فيهم ونفع هبم الدين، من الباحثني والباحثات الطاهرة يف قسم التحقيق

  .راية املسلمنيوأعز بجهودهم وإخالصهم 
  واهللا ويل اهلداية والتوفيق،،،

  هـ1430/ رمضان املباركشهر  20اخلميس 
  م9/9/2009 املوافق                                                               

                                                           

ــد ) 1( ــام ، 1/148التجري ــول األحك ــفاء األوام1/107وأص ــاري 1/174 ، وش ــم 1/226، والبخ ، 605 رق
   .1/273، والدارقطني 2/345والبيهقي 
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  وأدلتهم، وحكمه عندهم،به نوالقائل : اإلرسال: األولالفصل

  وحكمه عندهم،باإلرسالالقائلون :  األولالمبحث
أئمة الزيدية،   مذهب، وهو من التابعنيٍ وصحابته وكثري÷ُ نقل عن النبي اإلرسال

 ًن يكـون قـوال للـشافعي، أوحيتمـل ، واإلباضية، واإلسـامعيلية،اإلمامية، وواملالكية
بعض أهل  و÷ أهل مدينة رسول اهللا  مجيعوكان عليه عملورواية عن أمحد بن حنبل، 

َمكة َّ   :وفيام ييل بيان ذلك ، والشام، واليمنومرص، ، والكوفة، والبرصة، َ
 أئمة الزيدية: ًأوال

 وأتباعهم يف هـذه املـسألة سـوى اإلرسـال؛ % يشتهر عن أئمة أهل البيت مل
   .الزيدية الذين هم أتباع أهل البيت يرسلون أيدهيم يف الصالةف كولذل
  : وفقهائهم يف هذه املسألةأئمتهم ٌ نصوصفيام ييلو
 :)1(]هـ114-57[اإلمام محمد الباقر بن علي زين العابدين ) 1

): القاسمية، والنارصية، والبـاقر (:مسألة: ]1/241[  البحر الزخارصاحب قال
  .)2(عد التكبري غري مرشوعوضع اليد عىل اليد ب

                                                           

ً كـان عابـدا  من عظامء اإلسالم وأئمة العلم واحلديث والفقه، بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، تابعي،ا) 1(
ًزاهدا ناسك ولـه كتـاب ،  أصله، واسـتنبط فرعـه، وتوسـع فيـهَفَرَعَا، ولقب بالباقر ؛ ألنه بقر العلم، وً

اإلمـام ]: 109 رقم 1/124[ يف تذكرة احلفاظ قال الذهبي. التفسري رواه عنه أبو اجلارود زياد بن املنذر
: الثبت اهلاشمي العلوي املدين، أحد األعالم، وكان سيد بني هاشم يف زمانه، اشتهر بالبـاقر مـن قـوهلم

َبقر العلم، يعني شقه، فع ُلم أصله وخفيهَ َّ ِ َ َ َ  إنه كان يصيل يف اليـوم والليلـة مائـة ومخـسني ركعـة، :وقيل. ِ
، ودفـن  يف البقيـع إىل جنـب أبيـه  النسائي وغريه من فقهاء التابعني باملدينة، وقد روى له اجلامعـةّوعده

ب وهتـذيب التهـذي، 26/139، وهتـذيب الكـامل 6/270، واألعـالم 1/650أعيـان الـشيعة السجاد ،  
  .143، ومطمح اآلمال يف إيقاظ جهلة العامل من سنة الضالل ص 6441 رقم 9/304

  . سقط من املطبوع رمز الباقر وهو مثبت يف املخطوط) 2(
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 :)1(]هـ246-170[اإلمام القاسم بن إبراهيم الرسي ) 2
 -أي بـأمر اهللا- بـأمره بالـصالة َرَمَتْئ~اوعىل من : ]2/542[ جمموع رسائلهيف  قال
قلنـا  وفـيام: الق فيها، والتالعب، ثم ِااللتفات ُكْرَتَ برصه، وُضْفَخَ و، أطرافهُتسكني

 واإلقبـال عليهـا مـا يقـول ،ا، وما أمـر اهللا بـه مـن اخلـشوعمن تسكني األطراف فيه
ôô﴿سبحانه  ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyxxxx nn nn==== øø øøùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz﴾يف أن ُّكُشَ يْنَمَ، و 

  .اَهُظْفِحَ األيدي وُِنيكَْس توكذلك !ا؟َهضَُّ العيون وغُمن اخلشوع يف الصالة تسكني
 حـافظ الـشيعة يف ق واملحدث الكبري حممد بن منصور املرادياعر روى حافظ الكام
 يف َإذا كنـت«: قـالأنـه  ÷  عن رسـول اهللا، عن اإلمام القاسم الريس]هـ290:ت[زمانه 

ُالصالة قائما فال تضع يدك اليمنى عىل اليرسى وال اليرسى عىل اليمنى؛ فإن ذلك تكفري ً 
@.)2(»الصالة قلبك عن َحرى أن ال تشغل فإنه أ؛ًرسلهام إرساالأأهل الكتاب، ولكن  @

 :)3(]هـ247-157[أحمد بن عيسى   عبد اهللاوأباإلمام ) 3
 أمحد بـن عيـسى حـني ُرأيت«: وهو رواي أمايل أمحد بن عيسىاملرادي  افظاحل قال

  .)4(» الصالة أرسل يديه عىل فخذيه، وهو قائم ومل يضع واحدة عىل األخرىل يف أوََّربَك
                                                           

َلقببن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب، ا) 1( ِّ  بـالريس، لتمركـزه يف جبـل الـرس ُ
 من أقامر العرتة الرضية، انتهت إليه الرئاسة يف عرصه، ومتيز بالفـضل عـىل أبنـاء ًقرب املدينة املنورة غربا، وهو

، ولـه  ودفن فيـههـ، ولبث يف دعاء اخللق إىل أن تويف يف جبل الرس وهو الصحيح199دهره، دعا إىل اهللا سنة 
، والـرد عـىل الدليل الكبري والدليل الصغري، والعدل والتوحيـد، والـرد عـىل ابـن املقفـع: مؤلفات منها$ 

، 5/171، واألعـالم 1/262، والـشايف 145التحـف :  ينظر. وقد طبع بعض رسائله يف جملدين.النصارى
  .555، واملصابيح 115، والزيدية ملحمود صبحي88، واإلفادة 2/1واحلدائق 

  . وإن تفردوتقبل رواية العدل. املناهي يف الصالة:  باب1/362أخرجه اإلمام القاسم بن حممد يف االعتصام) 2(
 كان عاملا فاضال ناسكا، حج ، أهل البيت وحمدثهم، فقيهابن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب )3(

َّوفـرثالثني مرة ماشيا، سجنه الرشيد،  ، 56الفلـك الـدوار ص . حتـى مـات مـن الـسجن وظـل خمتفيـا َ
  .399، ومقاتل الطالبيني ص )خ(وطبقات الزيدية 

 ٌّ نص رصيـح يبـني مـذهب اإلمـام أمحـد بـنوهنا) 1/124العلوم  (368 رقم1/263ن عيسىأمايل أمحد ب) 4(
  . كاإلمام املهدي يف البحر، وابن األمري: عيسى، وبه يتضح غلط من نسب إليه القول برشعية الضم
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 :)1( المرادي بن منصورمحمد الحافظ) 4
  .)2(»إذا كربت فأرسل يديك حتى تقع كفاك عىل فخذيك« :قال

 :)3( ]هـ298 :ت[  بن القاسم الرسيإلى الحق يحيى بن الحسيناإلمام الهادي ) 5
سـكنوا ا«: يأمرنا بالسكون يف الصالة، فيقول ÷ وكان: ]39[   املنتخبيفنقل 

لو خشع قلـب «: يعبث بلحيته يف الصالة فقالَّنه نظر إىل رجل ِإَّ، حتى »يف الصالة
ًحث منه عىل أن ال حيرك املصيل يدوذلك  ،»هذا خلشعت جوارحه  َّال إًجـالِا وال رٌّ

ن  ع]1/241[  الزخار يف البحرونقل .وأصح أحب إلينا، وهذامن حاجة إىل ذلك، 
  .أن وضع اليد عىل اليد يبطل الصالة: اهلادي والقاسم

وال جيوز للمصيل أن يـضع يمينـه عـىل « :]90[التحرير يف باإلمام أبو طالقال 
فـإن فعـل ذلـك بطلـت  ،‘يساره يف حال القيام عىل موجب قول القاسم وحييى

اهلـادي  اإلمام روىو ،]3/213[ حييى بن محزة يف االنتصاروكذلك قال. »صالته
                                                           

 ،)طبـع(كتـاب الـذكر :  وجامع أقـواهلم، لـه مؤلفـات نافعـة منهـا، وهو صاحب األئمةأعالم الزيدية،أحد )1(
،  والـصغريالتفسري الكبـريله تفسري غريب القرآن لإلمام زيد، ولامع اجل وهو ،واملناهي حتت الطبع بمركز بدر

بلغـت مؤلفاتـه : سرية األئمة العادلة، وكتاب األحكام، وغريها، قيـلله ، و أمحد بن عيسىألمايلهو اجلامع و
، 56، والفلـك الـدوار 36م رجـال األزهـار ، وتـراج274 الفهرست البن النديم :ينظر ً مؤلفاني وثالثنياثن

  .، ومقدمة كتاب الذكر1001، وأعالم املؤلفني الزيدية 1/333، ولوامع األنوار )خ(وطبقات الزيدية
، واملنـاهي )1/124العلـوم  (368 رقـم1/263، وأمايل أمحد بـن عيـسى1/55اجلامع الكايف : ينظر) 2(

  .4ص )خ(ملحمد بن منصور 
 املـشابه للـويص يف ، اإلمـام األعظـموهـو.  هـ، بني مولده ووفاة جده القاسم سنة كاملـة245ةولد باملدينة سن) 3(

هـ حتى بلـغ موضـعا يقـال 280 خرج إىل اليمن مرتني األوىل سنة. ونرصته لإلسالم، وشجاعته،ِهِقُلُخَ و،ِهِقْلَخ
ُالرشفة: له َ َ سرية، ثم خذلوه وانـرصف عـنهم إىل ، وأذعن له الناس، فأقام فيهم مدة يبني حشيش قرب صنعاء من َّ

 يـسألونه النهـوض إلـيهم ويعلنـون إليـه كتبوا ثماحلجاز، وشمل أهل اليمن من بعده البالء ووقعت بينهم الفتن 
القرامطة، الذين خاض معهم نيفـا وسـبعني  الفضل يف كرس شوكة له و.هـ284توبتهم؛ فخرج للمرة الثانية سنة 

ـ بمدينة صـعدة وقـ298 ومل يزل جماهدا حتى تويف سنة ،وقعة كانت له االنتصارات عليهم   الـشهريجامعـهبرب ُ ه
، 1/303، والـشايف 589-765 سرية اهلادي لعيل بن حممد العبـايس، واملـصابيح أليب العبـاس. املسمى باسمه

  .506، ومصادر الفكر العريب يف اليمن للحبيش 8/141، واألعالم 167، والتحف 2/25واحلدائق 
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 عنـه اهروو .]247[يف املجموعة الفاخرة املصورة حديث النهي عن وضع اليد عىل اليد
  .]25 رقم2/760[ضمن جمموع رسائله  ولده حممد يف املناهي

 :)1(]هـ304 -230[  األطروشاإلمام الناصر) 6
وال جيوز أن :  قولهعن النارص: للقايض زيد ]290ص) خ[(  يف رشح التحريرجاء 

  .اهـ.ًيضع املصيل يمينه عىل يساره، بل جيب أن يرسلهام إرساال
وحكي عن النارص أنه إذا رفع يديه «:  ]3/241[تصاراالنيف  قال حييى بن محزة

؛ ألنـه يكـون » ثم أرسلهام، ثم وضعهام بطلت صالته يف املرة الثالثـة-املصيلأي -
ًال كثرياِْعف  وهووضع اليد عىل اليد يف الصالة غري مرشوع، «: ]1/241[ البحريف و.ً

  .»إلخ... قول النارصية
 :)2(]هـ310:ت[ بجبريل أهل األرضم الملقب أبو القاسالمرتضىاإلمام ) 7

  .يف كتاب املناهي راوي حديث النهي عن وضع اليد عىل اليد عن أبيه وهو
                                                           

ولد باملدينة، ثالث أئمـة الزيديـة ، % بن عيل بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب احلسن) 1(
 أهـل اجليـل  أكثـرهــ، أسـلم عـىل يديـه284بطربستان، وشيخ الطالبيني وعاملهم، بويع له باإلمامة عـام 

 جامعـا لعلـم ،لقـا وكرما، وكان شاعرا مف، وزهدا، وورعا، وعلام، شجاعة:والديلم، ومل يكن يف زمنه مثله
مل يـر :  أثنى عليه الكثري، قال الطربيوقد واللغة، ، واألخبار، واألدب، واحلديث، والفقه، والكالم،القرآن

 :مشهده بآمل طربستان معروف، وله مؤلفاتو وإقامته احلق، ،وحسن سريته، الناس مثل عدل األطروش
احتج فيه بألف بيـت مـن ألـف قـصيدة، واحلجـج ، واملغني، والباهر، والتفسري الذي )طبع(البساط : منها

، 2/55احلـدائق  .إهنـا تزيـد عـىل ثالثامئـة:  الزيدية، وكتـب أخـرى قيـلةالواضحة يف اإلمامة عىل طريق
، وتــاريخ 184، والتحــف 38، والفلــك الــدوار 1/308، والــشايف 117، واإلفــادة 605واملــصابيح 

  .45هـ، مجهرة أنساب العرب 304الطربي حوادث سنة 
ٌ عامل، ورع، مفرس، فقيه، أخذ عن أبيه وعلـامء عـرصه، حممد بن اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني،) 2( ٌٌ ٌ

 جممـوع رسـائل ولـهبويع بعد أبيه، ثم ترك األمر ألخيه النارص أمحد، وكالهام من أئمة الزيدية الكبـار، 
أجـزاء، ) 5(اء، ومـسائل الطـربي أجـز) 9( اإليضاح يف الفقه، وكتـاب تفـسري القـرآن ، وكتاب)طبع(

، 2/647، ومعجـم املفـرسين 190التحـف رشح الزلـف .  ومسائل البيـوع، وغريهـا مـن املـصنفات
  .97الفهرس، وتراجم رجال األزهار : ومؤلفات الزيدية انظر
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 :)1(]هـ411-333[اإلمام المؤيد باهللا أحمد بن الحسين الهاروني ) 8
أنه مكروه عند أهل « : عن املؤيد باهللا]1/388) خ[(  زيد يف رشح التحرير القايضروى

  .]1/310[  األمري احلسني يف الشفاء عنه وكذلك رواه»عىل اليد أي وضع اليد البيت
 :)2(]هـ424:ت[  أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني بالحق الناطقاإلمام) 9

  .)3(»بطلت صالته -يعني الضم-إذا فعل ذلك « :قال
 :)4(]هـ455- 367[ العلوي أبو عبداهللاإلمام المحدث الحافظ ) 10

ْيكَ اليمنى عىل اليرسى فُعْضَا وَّمَأَو« :]1/56[يف اجلامع الكايف  قال : ويقـال، ُهَرُ
                                                           

َإنه يف عدلة وأهل: من كبار أئمة أهل البيت، بحر ليس له ساحل، وإمام يف كل فن، حتى قيل) 1( ٍَ ْ بيـت يف  الِ
،  يف الفقـه، واإلفـادة)طبـع(رشح التجريـد:  كثـرية منهـاومؤلفاتـههــ، 380عدلة، بويع باخلالفة سنة 

، وسياسة املريـدين، والتبـرصة يف العـدل والتوحيـد )طبع(والزيادات، والتفريعات، واألمايل الصغرى 
  .ياسة املريدين، ومقدمة س211 التحف .، والبلغة)طبع(، والنبوءات )طبعا بمركز بدر العلمي(

 ،ً وزهـدا،ً وورعـا،ً وجهـادا،ً وفـضال،من كبـار أئمـة الزيديـة علـامكأخيه اإلمام أمحد، اإلمام الناطق باحلق، )2(
 .هــ411مل يبق فن إال طار يف أرجائه، وسبح يف أفنائه، بويـع سـنة :  اإلمام عبداهللا بن محزةقال وأدبا، ،وعبادة

 طبع بعنوان نـرصة مـذهب الزيديـة ونـسب إىل الـصاحب بـن ، اإلمامة والدعامة يف،وله رشح البالغ املدرك
عباد، وجوامع األدلة، واملجزي يف أصول الفقه وهو حتت التحقيق بمركز بدر العلمـي، والتحريـر ورشحـه، 

، 1/334، والـشايف 2/165، والتحـف رشح الزلـف 2/165 احلـدائق الورديـة . يف تاريخ األئمةواإلفادة
  .312، بداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين ص276قات املعتزلة صوفضل االعتزال وطب

  .1/241، والبحر الزخار5/35ذلك القول عنه القايض يوسف بن أمحد يف الثمراتوروى . 1/90التحرير) 3(
حممد بن عيل بن احلسن بن عيل بن احلسني بن عبدالرمحن بن القاسم بن حممد بن القاسم بن احلـسن بـن ) 4(

ُاإلمـام املحـدث الثقـة العـامل الفقيـه مـسند :  الـذهبيقـالبن احلسن السبط بن عيل بن أيب طالب، زيد  ِ ْ ُ
ِالكوفة، انتقى عليه احلافظ أبو عبداهللا الصوري وغريه أحد كبار فقهـاء الكوفـة، واسـع االطـالع، . اهـ.ُّ

َكثري الرواية، بكر يف سامع احلديث، وأدرك مجلة من تالميذ احلافظ ابن  َّ عقدة، ورحـل إىل بغـداد، وأخـذ َ
العلم من علامئها، ورجع إىل الكوفة، وعكف عىل التدريس والتأليف حتى أصبح قبلـة يقـصده طـالب 

 فـاق مـشائخ وقـدالعلم، ورواة احلديث من شتى البالد، وكانت له مكانـة مرموقـة، وشـهرة عظيمـة، 
واألذان اجلـامع الكـايف، : ؤلفاتـه أشـهر مومنوهو حمل إجالل عند مجيع الطوائف اإلسالمية، . عرصه

، وســري أعــالم النــبالء 1/121، ومؤلفــات الزيديــة )خ(طبقــات الزيديــة . بحــي عــىل خــري العمــل
  .1/532، ولوامع األنوار 945، وأعالم املؤلفني الزيدية 17/663
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  .»إنه من فعل اليهود
 :)1(]ـه537:ت[ عبدالسالم أبي يحيى بنأحمد بن  جعفر شمس الدين القاضي)11

ْ وضع اليد عىل اليد من مفَّدَع مجلـة األفعـال الكثـرية؛  ألنه مـن ؛ الصالةِاتَدِسُ
tt﴿ :ولقوله تعاىل tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz﴾]واخلشوع هو السكون؛ ]2: املؤمنون ،

، وذلك يمنع من رفع اليـد )2(»وا يف الصالةنُُكْسا«: أنه قال ÷ وملا روي عن النبي
  .]50نكت العبادات ص[ووضعها عىل األخرى؛ ألنه خيالف السكون

 القيـام لـيس  عىل اليد يف حـالِ اليدَعْضَوُاالجامع منعقد عىل أن : ً أيضاوقال
ً من ترك ذلـك وأرسـل يديـه إرسـاال فـصالته وأنبواجب يف يشء من الصالة، 

: طائفـةفقالـت  :ً، واخلالف واقع فيمن وضع يدا عـىل يـد يف الـصالةةصحيح
َواجلصالته فاسدة، :  طائفةوقالت صحيحة، هصالت  يقتيض إرسـال اليـدين ُمْزْ
 عـرش املوضـوعذكر يف هذا  وقد .اهـ.ع الكافة عىل صحة الصالة مع ذلكإلجام

 فهذه عرش مسائل ينبغي للمحتاط يف صالته الراغب نجـاة نفـسه :وقالمسائل، 
، ومـا أن يتمسك بام وقع عليه اإلجامع منها؛ فإن النجاة حاصلة يف ذلك بـاليقني

ن اهللا مع اجلامعة، والعاقـل ألوقوع اخلالف فيه، وال شك عدا ذلك موقع اخلطر؛ 
 ذكرنا فليطالع كتـب الفقـه مام يف يشء كش ومنًئا سواها، ال يعدل بالسالمة شي

                                                           

بن سـليامن، رحـل أحد كبار علامء اليمن، وشيخ الزيدية يف وقته، من أنصار اإلمام املتوكل عىل اهللا أمحد ) 1(
، ونـاهض املطرفيـة ) َسـنَاع(إىل  العراق لطلب العلم وبعد عودتـه مـن العـراق، تـصدى للتـدريس بــ

نكـت العبـادات ورشحـه حمقـق مطبـوع : منهـا :  مؤلفات كثريةوله هـ ، 573واجلربية حتى تويف سنة 
، وأعـالم 1/272يديـة، طبقـات الز2/42لوامع األنوار: ينظر. بمكتبة بدر، وخالصة الفوائد وغريها

  .278/املؤلفني الزيدية
، والطرباين يف 522، والنسائي رقم 430، ومسلم رقم 1/309، والشفاء1/409رشح التجريد : ينظر) 2(

  .2/280، والبيهقي يف السنن1822 رقم2/202الكبري 
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  .)1( والوفاقالتي فيها اخلالف
                                                           

عـن القـايض شـمس روي :  نذكر مسائل اإلجـامع يف الـصالة كاملـة من الفائدةوملزيد، ) خ(مسائل اإلجامع) 1(
 علم أهل البيت املطهرين جعفر بن أمحد بـن عبدالـسالم بـن أيب حييـى الـصنعاين قـدس اهللا رسه ِرْطَِمالدين ق

 واقـع يف مـسائل واخلـالف اعلم أن اإلجامع واقع يف مواضع من مـسائل الـصالة، :قالوروحه ونور رضحيه 
فـال ينبغـي لعاقـل أن به  ؛ أمكن االلتزامفمهام أقوى أسباب النجاة؛من  أن التمسك باإلجامع وال شكأخرى، 

  :يعدل عنه؛ ألن األخذ بالوثيقة والنجاة املتيقنة أوىل من ركوب األخطار
 من فعله قبل تكبـرية اإلحـرام فـصالته صـحيحة، نأو اإلجامع واقع عىل أنه ليس بواجب، :مسألة التعوذ -1

 صالته فاسـدة، ويلزمـه :وطائفة تقولالته صحيحة، ص: فطائفة تقول واقع فيمن تعوذ بعد التكبري، واخلالف
  . فعله قبل التكبري؛ إلجامع الكافة عىل صحة الصالة مع ذلك يقتيضزمواجلالقضاء، 

 ليس بواجب، وعىل أن من أرسلهام ام اإلجامع واقع عىل أن رفعه:مسألة رفع اليدين في أثناء الـصالة -2
 صـالته :فطائفة تقول:  واقع فيمن رفعهام يف أثنائهااخلالفوفصالته صحيحة،  ومل يرفعهام يف مجيع صالته

جامع الكافة عىل صحة الـصالة مـع  يقتيض ترك رفعهام؛ إلزمواجل صالته فاسدة، :وطائفة تقولصحيحة، 
  .ُهُكْرَ تَالَ وُهُلِْع ف: للصالةاً رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام ال غري فليس مفسدفأما. ذلك

 اإلجامع منعقد عىل أن ذلك لـيس بواجـب يف يشء مـن :لى اليد في حال القيـاممسألة وضع اليد ع -3
ا عىل يد ً واقع فيمن وضع يدواخلالف فصالته صحيحة، ًالصالة، وأن من ترك ذلك وأرسل يديه إرساال

 يقتـيض إرسـال اليـدين؛ زمواجلـ صالته فاسدة، :وقالت طائفة.  صالته صحيحة:فقالت طائفة: يف الصالة
  .لكافة عىل صحة الصالة مع ذلكإلجامع ا

آمـني : ن من تركه ومل يقـلأ اإلجامع واقع عىل أنه ليس بواجب، و:مسألة التأمين بعد قراءة الفاتحة -4
وقالـت  صـالته صـحيحة، :فقالت طائفـة ، واقع فيمن قاهلاواخلالف صحيحة، هبعد قراءة الفاحتة فصالت

  .؛ إلجامع الكافة عىل صحة الصالة مع ذلك يقتيض ترك التأمنيزمواجل صالته فاسدة، :طائفة
 واقـع واخلـالف اإلجامع واقع عىل أن من قنت بيشء من آيات القـرآن فـصالته صـحيحة، :مسألة القنـوت -5

 صـالته فاسـدة، :وقالـت طائفـة صـالته صـحيحة، :فقالت طائفـة: فيمن قنت بالدعاء الذي ليس من القرآن
  .يشء من القرآن الكريم؛ إلجامع الكافة عىل صحة الصالة مع ذلك يقنت املصيل إال بَّالَ يقتيض أزمواجل

 نحو القيام، والركوع، والـسجود، والقعـود بـني الـسجدتني، واالعتـدال مـن مسألة إتمام األركان -6
 متم ذلك فاطمأن يف الركوع والسجود واستوى يف القيـام واسـتقر يف  من فاإلجامع واقع عىل أن:الركوع

وقالـت  صـالته صـحيحة، :فقالـت طائفـة واقع فيمن قرص يف ذلك، واخلالفحة، الركوع فصالته صحي
  . يقتيض تامم ذلك؛ إلجامع الكافة عىل صحة الصالة مع ذلكزمواجل صالته فاسدة، :طائفة

 اإلجامع واقع عىل أن من اقترص عـىل الـشهادتني والـصالة عـىل النبـي وآلـه ، نحـو أن :مسألة التشهد -7
باهللا، واحلمد هللا، واألسامء احلسنى كلها هللا، أشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال رشيـك سم اهللا، واب: يقول

ً حممدا عبده ورسوله، اللهم صل عىل حممد وعـىل آل حممـد، وبـارك عـىل حممـد وعـىل آل نله، وأشهد أ
= 
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  .آمني.  هللا دره من عامل نحرير حمقق مدق منصف ورع، جعلنا اهللا ممن يقتدي بمثله:أقول
 :)1 (]هـ662-582[ األمير الحسين بن بدر الدين )12

: ن بداللـة قولـه تعـاىلواخلـشوع هـو الـسكو« :]1/310[ يف شـفاء األوام قال
                                                           

 ت وباركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميـد، ثـم يـسلم فـصالته صـحيحة،يحممد، كام صل
 ، أو ه إىل آخـرتالـصلوات الزكيـات املباركـات النـاعام:  واقع فيمن زاد عىل ذلك بـأن يقـولواخلالف

فقالـت السالم عليك أهيا النبي ، أو ما جرى جمراه، أو نقص من ذلك برتك الصالة عىل النبي وآله : يقول
يض االقتصار عىل هـذا  يقتزمواجل من زاد أو نقص فصالته فاسدة، :وقالت طائفة صالته صحيحة، :طائفة

  .التشهد الذي تقدم ذكره بتاممه؛ إلجامع الكافة عىل صحة الصالة مع ذلك
:  اإلجامع منعقد عىل أن من سلم تسليمتني عـن يمينـه ويـساره يقـول يف كـل واحـدة:مسألة التـسليم -8

 واخلالفيحة، السالم عليكم ورمحة اهللا ال يدخل بينهام دعاء وال يقترص عىل تسليمة واحدة فصالته صح
فقالـت واقع فيمن اقترص عىل تسليمة واحدة، أو دعا بني التسليمتني، أو خرج من الصالة بغري التـسليم، 

عىل التـسليمتني مـن غـري   يقتيض أن يقترصزمواجل صالته فاسدة، :وقالت طائفة صالته صحيحة، :طائفة
  .مع ذلكزيادة وال نقصان عىل ما ذكرنا؛ إلجامع الكافة عىل صحة الصالة 

 اإلجامع منعقد عىل أن من قصد بتسليمه امللكني عليهام الـسالم ونـواهام بـه :مسألة النية في التسليم -9
 :وقالـت طائفـة.  صـالته فاسـدة:فقالـت طائفـة : واقع فيمن ترك النية لذلكواخلالففصالته صحيحة، 
  .ة مع ذلك يقتيض حصول النية؛ إلجامع الكافة عىل صحة الصالزمواجلصالته صحيحة، 

 واقع عـىل أن مـن اإلجامع:  لإلمام يف الصالة واملنفرد:مسألة تكرير قراءة الفاتحة في كل ركعة -10
 واقع فيمن ترك قراءهتا يف بعض الركعات وعـدل واخلالفا كان أو منفردا فصالته صحيحة، ًقرأها يف كل ركعة إمام

زم يقتـيض أال يـرتك اجلـو صالته فاسـدة، :لت طائفةوقا صالته صحيحة، :فقالت طائفةإىل التسبيح أو السكوت، 
 عرش مسائل ينبغـي فهذه. اإلمام واملنفرد قراءة فاحتة الكتاب يف كل ركعة؛ إلجامع الكافة عىل صحة الصالة مع ذلك

ـاليقني،  للمحتاط يف صالته الراغب يف نجاة نفسه أن يتمسك بام وقع عليه اإلجامع منها؛ فإن النجاة حاصلة يف ذلك ب
ا سواها، ًوما عدا ذلك موضع اخلطر؛ لوقوع اخلالف فيه، وال شك أن اهللا مع اجلامعة، والعاقل ال يعدل بالسالمة شيئ

ـال اهللا ومن شك  يف يشء مام ذكرنا فليطالع كتب الفقه التي فيها اخلالف والوفاق، ويبحث عنـه أهـل العلـم؛ فقـد ق
))﴿: تعاىل ((####þþ þþθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>>÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪﴾ ] 43:النحـل[ ﴿ (( (( yy yy7777oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈yy yyssssöö öö6666ßß ßß™™™™ ŸŸ ŸŸωωωω zz zzΝΝΝΝùù ùù====ÏÏ ÏÏææææ !! !!$$$$uu uuΖΖΖΖss ss9999 āā āāωωωωÎÎ ÎÎ)))) $$$$tt ttΒΒΒΒ !! !!$$$$oo ooΨΨΨΨtt ttFFFFôô ôôϑϑϑϑ‾‾ ‾‾====tt ttãããã (( (( yy yy7777̈̈̈̈ΡΡΡΡÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡrr rr&&&& ãã ããΛΛΛΛÎÎ ÎÎ====yy yyèèèèøø øø9999$$ $$#### 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠÅÅ ÅÅ3333pp ppttttøø øø::::$$   .، وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم، وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم ]32:البقرة [﴾####$$
َإمام كبري الشأن، لقب ) 1( ِّ شـفاء األوام يف : بأيب طالب الصغري، وكثرة مؤلفاته وشهرهتا تدل عىل غزارة علمـه، منهـاُ

، والعقـد الثمـني يف معرفـة )طبع بمكتبة بـدر(، وينابيع النصيحة يف العقائد الصحيحة )طبع(أحاديث األحكام 
. اة الكفـار، وغريهـا، والتقرير رشح التحرير ستة أجـزاء، وثمـرات األفكـار يف حـرب البغـ)طبع(رب العاملني 
  .390، وأعالم املؤلفني الزيدية74، والتحف رشح الزلف 1/654لوامع األنوار
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﴿ÏÏ ÏÏMMMM yy yyèèèè tt tt±±±± yy yyzzzz uu uuρρρρ ßß ßßNNNN#### uu uuθθθθ ôô ôô¹¹¹¹ FF FF{{{{ $$ $$#### ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999﴾ ]أنه ÷  عن النبي وما روي .أي سكنت ]108:طه
ُبـهْلَلـو خـشع قفَّأمـا هـذا «: ً رجال يعبث بلحيته يف الصالة، فقـالرأى  خلـشعت ُ

ال جيـوز ىل أنـه  ذلـك عـ يـدل»سـكنوا يف الـصالةا«: ÷ النبيوقول، »جوارحه
  .اهـ. مذهب اهلاديوهو. ه عىل يساره حال القيامللمصيل أن يضع يمين

>:)1(يXرWالW بن محمد الكالقاضي زيد) 13 <
يف ال جيوز للمصيل أن يضع يمينـه عـىل يـساره : ]1/388[  رشح التحرير يفقال 

فإن فعل ذلك :  السيد أبو طالبوقالحال القيام عىل موجب قول القاسم وحييى، 
مـن مـسنوناهتا  وال من أفعـال الـصالة ، - الضمأي–ليس هو و ...بطلت صالته

ا، وال مـن نهـً عىل أن من عمل شيئا يف الصالة ليس م]46[ يف املنتخبَّصَنَو. عنده
صـالح إل ومـا ،من ذلك القليل من العمـل واستثنى ،عاد الصالةأاملحافظة عليها 

 فيهـا، ُهَّدُعـَنـه مل يأل فعل كثـري لـيس مـن مـسنوناهتا؛ -أي الضم– ذاالصالة، وه
  .هـا.ا هلاًفسد أن يكون م-أي القاسم واهلادي-وجب عىل أصلهامف

 :)2(]هـ749- 669[ يحيى بن حمزةالمؤيد باهللا اإلمام ) 14
وإذا فرغ من التكبـري وحـط يديـه فهـل يـستحب : ]219-3/213[يف االنتصارقال 

                                                           

نسبة إىل كالر بلدة يف جبال طربستان، أحد علامء الزيدية يف اجليل والديلم، حافظ، مسند، إمام حجـة، صـاحب ) 1(
امع املعـروف بـرشح التحريـر، ورشح اجلـ: فقه ورواية، وقد تعمر، تويف يف القرن اخلامس اهلجري، من مؤلفاته

  .263 رقم1/453، وطبقات الزيدية القسم الثالث 438 رقم450-449أعالم املؤلفني الزيدية . القايض زيد
هـ، وحارب  الباطنية وغريهم من أهل الفساد، ومع ذلك مل يكـن 729من أكابر علامء أئمة اآلل، بويع سنة) 2(

إن كراريس مؤلفاتـه زادت عـىل أيـام عمـره، تـويف يف حـصن : قيلمنقطعا عن التدريس، والتأليف، حتى 
َهران، ودفن بذمار، وقربه مشهور مزور، وله َّ  جملـدا، وقـد طبعـت األربعـة 18االنتصار يف الفقه، يقع يف : ِ

األجزاء األول منه، واحلاوي يف أصول الفقه، واألنوار املضيئة رشح األربعني السيلقية، وتصفية القلـوب، 
، والطـراز املتـضمن ألرسار )طبـع(اج الويضء يف كـشف أرسار كـالم الـويص رشح هنـج البالغـةوالديب

، 2/87لوامـع األنـوار. ، والشامل يف أصول الدين، وله جمموعـة مـن الرسـائل واجلوابـات)طبع(البالغة
  .8/143، األعالم780 رقم3/1224، وطبقات الزيدية1124/وأعالم املؤلفني الزيدية
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 أنـه يكـره، :املـذهب األول:  مـذهبانفيـه وضع اليد عىل اليد يف الصالة أو يكره؟
 أنـه :املـذهب الثـاين]. ثم ذكر احلجة عـىل ذلـك [ رأي القاسمية، والنارصيةوهذا

ى حتت صدره وفـوق خريستحب؛ فإذا أرسل يديه بعد التكبري وضع إحداهام عىل األ
 وذكـر غـري مفـسد للـصالة، ه أنـه مكـروواملختار:  اإلمام حييى بن محزةقال .رسته

قـال -$ نـه قـول اإلمـام عـيل إ : عىل من قالالرد يفو .األدلة التي ترجح اختياره
ًلو كان مذهبا ألمري املؤمنني كرم اهللا وجهه مل جتتمع العـرتة عـىل : اإلمام حييى بن محزة

  .خالفه، وهم قد أمجعوا عىل كراهة هذا الفعل، وفساد الصالة
  :)1(]هـ791:ت[    حوينالحسن بن محمد ال) 15

 الفعل الكثـري مـن :الثاين... ةوتفسد الصالة بأربع: ]104[ يف التذكرة الفاخرةقال 
 وامليش املمتد ثالث خطوات متواليات، وااللتفات ، والرشب،غري جنسها كاألكل

  .ووضع اليمني عىل اليسارالطويل، وقتل احلية والعقرب بكثري، 

 :]1/242[ البحر يفقال :)2(]ـه840-775[اإلمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ) 16
                                                           

 ، الزيديالصنعاين: 137 رقم1/210 يف البدر الطالع قال الشوكايننيس، شيخ اإلسالم، املذحجي الع) 1(
 ولـه ، كان حيرض حلقة تدريسه زهاء ثامنني عاملـا: ونارش علومهم،عامل الزيدية يف زمانه وشيخ شيوخهم

 ،اخرةكتـاب التـذكرة الفـ : الفقـه وله مصنفات منها يف،صفوتقان السيام لعلم الفقه يفوق الإحتقيق و
 وهـو كـان مـدرس الزيديـة وعمـدهتم ،جياز وحسن تعبريإال حييط به احلرص مع  أودعه من املسائل ما

 ولـه ،زهار فامل الطلبة مـن حينئـذ اىل هـذا املختـرص األبمتنمام املهدى أمحد بن حييى حتى اخترصه اإل
 وكان زاهدا ورعا متقشفا ،لد جم واخترص االنتصار لالمام حييى يف يف الفقه، وله تعليق عىل اللمع،تفسري

ىل إ واستمر عىل حاله اجلميـل ، وكان يأكل من عمل يده، وانتفع الناس به، قضاء صنعاء وويل،متواضعا
 2/109ويف مطلـع البـدور. اهــ. صنعاء قريب مـن بـاب الـيمن وقرب يف عدينهـ791 سنة ن مات يفأ

الشافعية، وهو شيخ الزيديـة وعـاملهم ّمضت أقضيته وأحكامه يف مكة ومرص والعراق وبالد : 433رقم
  .مطلع البدور: ومفتي الطوائف وحاكمهم، وملزيد من املعلومات ينظر

 متن األزهار يف فقـه األئمـة األطهـار، :ولهمن كبار أئمة الزيدية، جمتهد مطلق، له تصانيف يف كل فن، ) 2(
اهب علامء األمصار، ومنهاج الوصـول والغيث املدرار املفتح لكامئم األزهار، والبحر الزخار اجلامع ملذ

= 
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  .»ىَْرسُيْ الَىلَى عنَْمُيْ الِدَيْ الِعْضَ وْيَأ–ُطَوْحَ أُهُكْرَتَو«
 :)1(]هـ1029: ت[ القاسم بن محمد  المنصور باهللا اإلمام)17

  .، وستأيت]1/362[ ًضا من األدلة يف كتابه االعتصامَْع بوذكر. يف الصالة الوضع من املناهي َّدَع 
                                                           

 البـدر .كالم العرب، وغريهاإىل علم األصول، وغاية األفكار وهناية األنظار، وتاج علوم األدب وقانون 
، ومــصادر الفكــر اإلســالمي يف الــيمن للحبــيش 320-1/312، وأئمــة الــيمن 126-1/122الطــالع 

ه يف الفقـه اإلسـالمي سياسـيا وعقـديا، للـدكتور ، واإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض وأثر583-594
  . دار احلكمة اليامنية-)هـ1411-م1991( طبع سنة-حممد الكاميل

اشتغل بطلب العلم عىل شـيوخ ذلـك العـرص فـربع يف الفنـون : 376 رقم2/47قال الشوكاين يف البدر الطالع ) 1(
 :جليلـة  مـصنفاتولـه ،امجهم هذا الكتاب وأعياهنم قد اشتمل عىل تر، ومشاخيه مشهورون مذكورون،الرشعية

  ورجـح يف، احلديث كتاب االعتصام مجع فيه بني كتب أئمة اآلل وكتب املحدثني من األمهات وغريهـا يف:منها
 واخرتمته املنية قبل تاممـه فإنـه مل يبلـغ إال إىل كتـاب الـصيام وكـان ذلـك املقـدار ىف جملـد ،لة ما يقتضيهأكل مس
 ولـه أشهرهم اإلمام أمحد بن حممـد الـرشيف،  جملد وقد رشحه جامعة الدين األساس يف يف أصول:ومنها ،ضخم

 ولـه ،]�سنأخذ منه نصا يف بحثنا هذا حول اإلجـامع[ كراريس ذكر فيه فصوال مفيدة نفيسة جيدةرشاد يفكتاب اإل
ن إذ ذاك تـشتعل مـن  العلوم وحقق منطوقها واملفهوم وكانت الـيم وملا فاق يف،رسائل ومسائل مشهورة معروفة

الدولة الرتكية اشتعاال ملا جبلوا عليه من اجلور والفساد الذى ال حتتملـه طبـاع أهـل هـذه الـبالد دعـا النـاس إىل 
 فلام ظهرت دعوته اشتد طلب األتراك له فصار يتنقـل مـن مكـان ، َةَارَ ىف جبل ق1006 شهر حمرم سنة مبايعته يف
 وكـان تـارة ينتـرص ،ب وحروب وكروب قد اشتمل عليها كتاب سريته أهنا جرت له خطوواحلاصل ،إىل مكان

فيخرجونه عنها فيذهب هـو وجامعـة مـن خلـص   وتارة تتكاثر عليه جيوش األتراك،فيفتح بعض البالد اليمنية
رض بحيث تنقطع أخبارهم عـن النـاس وال يـدرون أيـن هـم أصحابه الذين يأخذون عنه العلم إىل فالة من األ

 قـد اسـتوىل عـىل مواضـع ومـا زال هكـذا مـع ،ال وهو يف البالد اليمنيةإىل ذلك فال يشعر األتراك فتمىض أيام ع
 بعض األوقات ال جيد هـو ومـن معـه مـا يـأكلون عنـد نه كان يفإقدام وشجاعة وصرب ال يقدر عليه غريه حتى إ

يعـود بعـد ذلـك إىل منـاجزة حد أنه ال أ وقد يكابد من الشدائد ما يظن كل ،اختفائهم فيأكلون من نبات األرض
 وكان آخر األمر أنه وقـع الـصلح بينـه ،ذ هو قد وثب عىل بعض األقطارإهم عىل يأس من رجوعه  األتراك فبينام

 وكـان األمـر كـذلك حتـى ، اجلبـالأغلـب يوبني األتراك عىل أن تثبت يده عىل ما قد استوىل عليه من البالد وه
 ، وصـفت هلـم الـديار اليمنيـة ومل يبـق هلـم فيهـا منـازع،هُقطار اليمنيـة أوالد من مجيع األَ األتراكَجَرْخَأَ ف،مات

 اإلمـام كرامـات قـد اشـتملت وهلـذا م،1962سنة وصارت الدولة القاسمية ىف الديار اليمنية ثابتة األساس إىل 
املنكـرات قبـل  ىف انكـار وله ،ال جملدات وإقدامات حيجم عنها األبطالإعليها املطوالت وجهادات ال يتسع هلا 

، 5/182، واألعـالم للـزركيل 777، وأعالم املؤلفني الزيدية 320التحف رشح الزلف : ينظر. دعوته يد طوىل
  .واإلمام القاسم لباحثة سعودية من أجل ما كتب عنه
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 :)1(]هـ1241:ت[ محمد بن صالح السماوي الشهيد الحافظ المحدث) 18
 َمَكـَحَعـدم صـحة الوضـع، و: ]47-5/46[ يف كتابه الغطمطـم الزخـارناقش

يف أسـانيدها مـن  مـا كـان ََّنيَبـَوبالضعف عىل مجيع الروايات الواردة يف الـضم، 
  .، وهو رمحه اهللا آية يف الذكاءمقال، وما يف متوهنا من التناقض واالختالف

م يف هذه لتك فقدكثري الكثري،  الوهناكة الزيدية، ٌ يشء يسري من أقوال أئمهذا
الرباهني القطعية يف الرد عىل « يف كتابه ]هـ1196:ت[املسألة أمحد بن صالح اخلطيب

 الضم لإلمام زيد بن عـيل، وأمحـد بـن َبَسَ، عندما ن»املسائل املرضية البن األمري
بـن عبداهللا بن اإلمام اهلـادي احلـسن /  العالمةوكذلك . ذلكَأَطَ خَََّنيبَعيسى، و

 .»املنتزع مـن البحـر الزخـارنجوم األنظار «  يف كتابه]هـ1375:ت[ حييى القاسمي
 .]هــ1407:ت[ عـيل بـن حممـد العجـري/ الكبـري عرجاملفتي وامل العالمة والسيد

جمــد الـــدين بـــن حممـــد /  العالمـــة احلـــافظ مفتــي الـــيمن واحلجـــازوالــسيد
 والـسيد .» الرفـع والـضماملـنهج األقـوم يف«  يف كتابه]هــ1428/رمضان/7:ت[املؤيدي
 .»الضم واألذان: رسالتان«يف كتابه  ]هـ1428: ت[يلضالكريم الف عيل بن عبد/ العالمة

  يف كتابـه]هــ1431/ احلجـةيذ/19:ت[بدر الدين بن أمري الدين احلـوثي/ العالمةوالسيد
                                                           

َاحلافظ، املحدث، املجتهد، املحقق، املعروف بابن حِريوة، أحد عظامء القرن الثالث عـرش اهلجـري، بـرع ) 1( َ يف َ
ّشتى العلوم والفنون، رصيح يف قول احلق، ِشديد الوالء آلل البيت، ال خيشى يف اهللا لومة الئم، انتقـد املهـدي 

وصل فيه إىل صـالة –ّعبداهللا بن أمحد، ورد عىل كتاب الشوكاين السيل اجلرار بكتابه الشهري الغطمطم الزخار 
 جمتهدي الزيدية، نشأ يف صـنعاء، وبـرع يف العلـوم حكيم يامين من: 6/163 يف األعالم للزركيل جاء. اخلوف

َتفوق يف الفقه وأصوله، واحلديث وأوغر عليه صـدر املهـدي عبـداهللا بـن أمحـد، ! الرياضية والطبيعة واإلهلية ِ ُ
َفرضب باجلريد، ونفي إىل كمران، ثم اعتقل مدة يف احلديدة، واستفتى فيه املهدي بعض الفقهـاء فـأفتوا بقتلـه  ِ ُ َ ِ ُ َ

 :ولـه] وال رحـم قاتلـه ومـن أفتـى بقتلـه: أقول[ عنقه، وصلب مدة، ودفن يف بندر احلديدة رمحه اهللا فرضب
 905أعـالم املـؤلفني الزيديـة . منتهى اإلملام يف أحاديث األحكام، توزيع العقال يف علـم الرجـال، وغريهـا

   ).خ(ـ، واجلواهر املضية 453، 390، 240، 140، 68، مصادر احلبييش 977رقم
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 .»حتريــر األفكــار« ، ومبحــث يف الــضم يف كتابــه»التبيــني يف الــضم والتــأمني«
اجلواب عىل الرسالة « يف كتابه ]هـ1430:ت[ُةَيتِلَ صالح بن أمحد فلعالمة اوالقايض

  .وغريهم، »الصادرة من علامء األهنوم
 الثمـراتيف  )1(]هـ832: ت[ يئ الثالعثامن بن أمحد بن يوسف العالمة القايض قال

 :قـد اختلـف فيهـا العلـامء أي وضـع اليمنـى عـىل اليـرسى املـسألة وهذه« :]1/530[
بعـد ذكـره – قال أهل املـذهب :وقال .»امة أهل البيت أن ذلك غري مرشوع عفمذهب

هـا حرااط الرواية فيام ال جيوز فيه التخيري يوجب ُ اختالف:-للروايات الواردة يف الضم
 . وهو أن األفعال غري مرشوعة، وأن الفعل الكبري مفسد: إىل األصلَوالرجوع

 َرَمـَ أوقـد .ُ اإلرسـالوشـيعتهمهل البيت  عن أَالثابت َ أن املشهورََّنيَبَت وهبذا 
 فقال يف احلديث الصحيح ، ملن يتمسك هبمَ النجاةَنِمَضَباالقتداء هبم، و ÷ النبي

َ متِْنا إَ مْمُيكِ فٌكِارَ تِِّينإ«: املتواتر  ِيتَْرتِعَ و، اهللاَِابَِت ك:اًَدبَي أِدَْعوا بُّلِضَ تْنَ لِِه بْمُتْكَّسَ
َ اخلَيفِطَّ اللَِّنإَ ف؛ِيتَْي بَلْهَأ ُهنَ أِينَأَبْنَ أَِريبْ َّيلَا عَدِرَى يَّتَا حَقَِرتْفَ يْنَا لَمَّ َ احلَ   .)2(»َضْوْ

                                                           

عامل، جمتهد، حمقق زاهد، من أعيان علامء القرن التاسع اهلجري، أخذ عن احلسن النحوي، وعبداهللا بـن ) 1(
اإلمام حييى بن محزة، والفقيه أمحد بن سليامن األوزري وغريهم، وكان بني طلبته وطلبـة اإلمـام املهـدي 

َتـدريس بجـامع ثـالء، وأقبـل العكف عىل . ًأمحد بن حييى املرتىض منافسة حول أي الرجلني أوسع علما ِ
 مظفـر صـاحب البيـان يف الفقـه  تالمذته القايض حييى بن أمحد بنومنالناس لألخذ عنه من سائر البلدان، 

الثمرات اليانعة من آي القرآن املجتنـاة مـن :  مؤلفات أشهرهاولهوغريه، تويف بثالء يف جامدى اآلخرة، 
، واألعــالم 42، ورجــال األزهــار 1/401األنــوار لوامــع . كــالم الــرمحن يف تفــسري آيــات األحكــام

  .1172، وأعالم املؤلفني الزيدية 807 رقم3/1275، طبقات الزيدية 8/215
 يف املـسند اإلمـام زيـد بـن عـيلأخرجـه  مـا: حديث الثقلني روي بألفاظ كثـرية، وطـرق عـدة، منهـا )2( 

جممـوع يف مام القاسم بن إبـراهيم  اإلورواه ، )كتاب تثبيت الوصية(206جمموع رسائله  ، ويف644رقم
كتـاب الـرد عـىل (يف جممـوع رسـائله ً أيـضا وذكـره، 2/221) كتاب إمامة عيل بن أيب طالب(رسائله 

، 525، 145، 138، 86املجموعة الفـاخرة ص يف ً حفيده اإلمام اهلادي أيضاوذكره، 1/544)الروافض
 ،63 رقـم62  يف صـحيفتهالرضـا بإسـناده  اإلمـام وروى ،1/40 ً، وأخرجه أيضا يف األحكام584، 549

= 
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الـبعض إىل أن الـضم مـذهب يذهب  :$ نسبة الضم إلى اإلمام زيد شبهة
 الرواية املوقوفة التي  هيإليهولعل مستندهم يف نسبة القول بالضم  ، $اإلمام زيد

د بـن عـيل عـن أبيـه عـن جـده عـن حدثني زيـ:  قال> الواسطي أبو خالدرواها
، ِورُحُّ الـسُريِخْأَتـَ و،ِارَطـْفِ اإلُيـلِجْعَت: ِاءَِيبَْناأل ِقَالْخَ أْنِ مٌثَالَث«: أنه قال% عيل

َّ الرسَتَْحت ِّفَكْ الَىلَ عِّفَكْ الُعْضَوَو  .»ِةُّ
                                                           

ِ عن زيد115 رقم147تيسري املطالب   اإلمام أبو طالبهوأخرج ْ َْ ٍّ عيل، عن أبيه، عـن جـده، عـن عـيلِ بنَ ٍِّ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ْ ِّْ ِ َ. 
، 3788 رقــم5/622، والرتمــذي 19285 رقــم7/75، وأمحــد 2408 رقــم4/873 وأخرجــه مــسلم

ــدارمي  ــرباين يف 432، 2/431وال ــري ، والط ــم5/182الكب ــم5/183، و5026 رق ــم 5028 رق ، ورق
، وابـن 10/113، و7/30، و2/148، والبيهقي يف السنن 5040، ورقم 4981، 4980، ورقم 4969

 يف واحلــاكم،  265 رقــم1/114، وعبــد بــن محيــد يف مــسنده 2357 رقــم4/62خزيمــة يف صــحيحه 
 9/88يف رشح مـشكل اآلثـار ، والطحـاوي 84 والنـسائي يف اخلـصائص ،3/148، 3/109 املستدرك

 2/135، و606 رقـم2/116، و604 رقـم2/112 املناقـب حممد بن سـليامن الكـويف يفو، 3463رقم
مجـيعهم  1/152، و1/149  واملرشد باهللا يف األمايل اخلميسية،)ر (621 رقم136-2/135، و620رقم

، ويف 2680 رقـم3/66، والطـرباين يف الكبـري 3786 رقم5/621الرتمذي  هوأخرج .عن زيد بن أرقم
 4/36، و11104 رقـم4/30 أمحد يف مسنده هوأخرج .عن جابر بن عبداهللا:4757 رقم5/89األوسط 

، 170 رقـم1/210 ، ويف فضائل الـصحابة11561 رقم4/118، و11211 رقم4/54، و11131رقم
ــم2/978و ــري 1382 رق ــرباين يف الكب ــم3/65، والط ــم2678 رق ــط 2679، ورق  3/374، واألوس

 2/297، وأبـو يعـىل 368 رقـم1/153، 355 رقم1/150، والصغري 3542 رقم4/33 و،3439رقم
 رقـم 2/98 ، واملناقـب2711 رقـم2/972، وابن اجلعـد يف مـسنده 1140 رقم2/376، و1021رقم

مجيعهم عـن أيب  155-1/154، واألمايل اخلميسية )ر (605 رقم2/114، و593 رقم2/105، و584
، واملعجم الكبـري للطـرباين 21711 رقم8/153، و21634 رقم8/138 أمحد هوأخرج .سعيد اخلدري

 6/309 ، وابــن أيب شــيبة يف مــصنفه4923 رقــم5/154، و4922، ورقــم4921رقــم 5/153
، وابـن أيب 2740 رقـم1/107وعبـد بـن محيـد يف مـسنده ، 135 رقم1/108 ، ويف مسنده31679رقم

 627ص ن أيب عاصم يف كتابـه الـسنة ابهوأخرج . ثابتعن زيد بن 1554 رقم643ص عاصم يف السنة 
عـن أيب  1963 رقـم2/332 هخمتـرص زوائـديف   البـزارهوأخرجـ.عـن جبـري بـن مطعـم 1468رقم

 ابن عساكر يف تـاريخ هوأخرج.$عن عيل  1964 رقم2/333 البزار يف خمترص زوائده وأخرج.هريرة
يد مـن ذلـك ينظـر وملز. وغريهم ،عن حذيفة بن أسيد 626 رقم 2/150 ، واملناقب42/219دمشق 

  .كتيب حديث الثقلني مطبوع بمكتبة بدر
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 :دة اعتبارات أمههالع إلمام زيد بن عيل؛ا لً جعل الضم مذهبْنَم َطِلَوقد غ
يف كتاب الصيام باب اإلفطـار، ومل املجموع وردت  ن روايةأ :االعتبار األول

  الـصالة؛ فـالأبـوابً يف باب الصالة ، ولو كان الـضم واردا عنـده لـذكره يف ْدِرَت
  .ينرصف إىل الصالة إال بدليل

       ؛صالةوضـع الكـف عـىل الكـف يف الـ أن ُ الروايـةِرُكْذَتـمل  :االعتبار الثـاين
  .فهي مطلقة

، ولفـظ األخـالق » أخـالقْنِمـ«بلفظ رواية اإلمام زيد أن  :االعتبار الثالث
أخـالق « :، وال يقال»ٍننَُس«، بينام يستعمل يف الصالة لفظ عامةيستخدم لآلداب ال

  . املستحبةاألفعال فلفظ أخالق تدل عىل ؛»الصالة
 ُبُتـُكَو، عية الـضم يف الـصالةعىل عدم رش  أمجعت العرتةأن :االعتبار الرابع

أن إرسـال اليـدين يف الـصالة هـو بـالتي بني أيدينا قد رصحـت %  أهل البيت
 املجمـوع عنـدهم صـحيح ال غبـار ُ، وحـديث الذي صح عن رسول اهللامذهبهم

املـنهج [ يف  السيد جمد الـدينقال ؛ لطبقوهً الضم مفهوما من احلديثفلو كان، عليه
برواية أيب خالد، ونعتمد ما جاء يف املجموع الرشيف، ويعتمـد  نعلم إنا :]22األقوم 

قى بينهم تل وهو م إىل التأريخ،$، وأولياؤهم من عرصه ÷ عليه أهل بيت حممد
عيسى، واجلـامع الكـايف، كأمايل أمحد بن : مُ مؤلفاهتهبا ٌبالقبول، وأخباره مشحونة

 إىل رج اإلمام اهلـادي أخوقد ّورشح التجريد، ورشح التحرير، واألماليات كلها،
 عن اإلمام األعظم زيد بن عـيل عـن @ يف األحكام من طريق أيب خالد $احلق 
َأخبارا كثرية% آبائه  روايـة وعن ،]رواية زيد[ عنهاَونُضِرْعُ الذين يوإنام .ِ العددً

 يريـد[  تعلمـونْنَهـم مـو-ون إليهـا تـ عليها، وال يلتفَونُجِّرَعُال ي % آل حممد
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، واخلرب الذي ذكره ال يفيـد املطلـوب؛ فـال داللـة عـىل ] أهل البيتاملنحرفني عن
 أعـم -ا املنـاقشَهـََّمهَوَ ت التيالسنن وكذا، ُهُظْفَ ل هي التيالوجوب؛ ألن األخالق

 غريها يف أنـه يـدخلها احـتامل ُمْكُ هذه الرواية حُمْكُحَومن الواجب، واملندوب، 
 ال وهـذا ما ظـاهره الـصحة، ََْني بَّالتخصيص، والنسخ، والرتجيح، وال يكون إال

َ إال أُهنُِقْتُي  َونُلـِّوَطُالذين ي ]أي املبتدئني[ أصحاب املبادئ اَّمَأ ، واالجتهاد النظرُلْهَّ
 بحـث عـن وا بظاهرها مـن دونلمتى وجدوا رواية عم فإهنم ؛الدعوى بال طائل

َخم  ملنـسوخ، أو تفتـيش جمـل، أو ناسـخ ملٍِّنيَبُ مْوَ، أٍقَلْطُِم لٍدَّيَقُ لعموم، أو مٍصِّصُ
 بني متعارض، أو نحو ذلك فريكبون متن عمياء، وخيبطون خبط لطريق، أو ترجيح

  :ًعشواء، وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا كام قال
ــ ــدري وُيبِصُي ــا ي ــُْخيَ وم ــا دِط ـــل   ىَرَي وم ـــون اجله ـــيس يك ـــذلكُول   ا إال ك

 : وهو الـضمَخُِسإن كان فيها ما قد ن، و% املراد أهنا من أخالق األنبياء فيكوننعم
 كـان $ إن أمـري املـؤمنني:، ومل يقـل)1(كاستقبال بيت املقدس، والناسخ اخلـرب اآليت

 ال ْنَ أنه فعله وإنام يرويه عنـه مـ’َّح عن اإلمام زيد بن عيل َيفعله كام يف الرفع، وال ص
؛ ألجـل تـأخري يف الصيامال  اإلمام إومل يذكرهيبايل باملجازفة، أو توهم من هذه الرواية، 

ْملَ، وً ولو كان عنده ثابتا لذكره يف الصالة؛ وتعجيل الفطور،السحور ٍ عنـه يف يشء ْلَقـْنُ يَ
  .اهـ.ّ يف الصالة؛ فتدبرْلُقَ مل ي وحتى يف هذه الرواية،من الكتب املعتمدة

 أن حديث املجموع يف غاية الصحة، والدقة والضبط، كيف ال وهو مروي وذلك
 أفـضل أهـل  عيل زين العابـدينهو أب والراوي عنه، وعنه ابنه احلسني السبط،يلعن ع

 الذي أمجع أهـل زمانـه عـىل زيد بن عيلم ، وعنه ابنه اإلمام األعظًعلماوًزمانه عبادة 
بـن عـيل إال سـنوات طالـب، وزيـد قدمه يف الفضل والعلم، وليس بني عيل بن أيب ت

                                                           

  .املقصود به حديث النهي، وقد سبق وسيأيت يف األدلة ) 1(
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 أول جممـوع  فهـوولذلك؛ ُهَ جمموعَنَّوَدَّإال وقد  ْدَهْشَتْسُمل ي اً أن اإلمام زيدكام .قليلة
، »يف الـصالة«  عرفت هذا تبني لك أن زيـادة لفـظفإذا ؛فقهي عىل اإلطالقوحديثي 

ا َّمـِإ:  يف الروايات يف هذه املسألة وقع بعد زمن النبـي»سنن« إىل »أخالق«ظ  لفريوتغي
ًعمدا، أو سهوا، خاصة وأن احل ْديث مل يدونً َّ   . إال يف مرحلة متأخرةَُ

 اليدين باألخرى من عادات النـاس التـي ىحدإإمساك أن  :االعتبار اخلامس
 حال القيام؛ لتدل عىل هيئة الرجل املهيب املحرتم غري املسرتخي الذي ال يفعلوهنا

 الرجل  يمسك،اهر مألوفظوذلك يف غري الصالة ، ٌينِال ألهنا د ً نفسه اهتامماُريِعُي
  .ا حتت رسته، وإما عىل صدره، وإما وراء ظهرهَِّمإ: عىل األخرىإحدى يديه 

 ÷ اهللا رسول بنا صىل:  عن أيب هريرة قال]468رقـم1/182[ روى البخاري وقد
ِّيشَالع صاليت إحدى  :قـال -أنـا نـسيت ولكـن هريرة أبو سامها :سريين ابن قال- ِ
 كأنـه عليهـا َأَكـَّاتَف املـسجد يف معروضـة خـشبة إىل فقام سلم ثم ركعتني بنا فصىل

م مبنـي الضف ؛وهو حديث ذي اليدين .اهـ.اليرسى عىل اليمنى يده ووضع غضبان
 اليمنى عىل اليرسى من العادات سواء كانت ِ اليدُعْضَوَف ؛عىل العادة ال عىل الرشائع

  اخلطبـة مـسألةآداب بـاب  3/87 األم[ول يف قـ اإلمـام الـشافعي يفهـذاخطبة أو غريهـا، 
 : جـسده ويديـهَنِّكَسُ أن يُ عىل عصا أحببت-أي اخلطيب-وإن مل يعتمد: ]4117رقـم

  .ا يف موضعهام ساكنتنيَُمهَّرِقُ وإما أن ي،إما بأن يضع اليمنى عىل اليرسى
 َّيَ أَبَطـَ خْنَ لكل مـُّبِحُأَو :]25890 يف مسألة اخلطبة عىل العصا مسألة رقـم 241ص[ ويف

 يديه ومجيـع َنِّكَسُ له أن يُ أحببتَ االعتامدَكَرَ تِْنإَ و،خطبة كانت أن يعتمد عىل يشء
 وإن مل ،ن يـسكنهامأا َّمـِإَ و،ا بأن يضع اليمنى عىل اليـرسىَِّمإ :بدنه وال يعبث بيديه

 هبـام، أو وضـع َثِبـَأو ع؛ ُهَّلـُ لـه كُتْبـَبْحَ مـا أَكَرَتَيضع إحداهام عىل األخرى و
ئمـة أهـل البيـت، وسيأيت عن أ. اهـ. عليهَعادة له، وال إُهُتْهِرَاليرسى عىل اليمنى ك
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َّواحلسن البرصي أن الضم يف  ]هــ1108:ت[قـال املقـبيل .، واليهـود من فعل املجوسَّ
بتلـك اهليئـة عنـد  عىل كون عبيدهم وخـدمهم َنيِِقبْطُرأينا األعاجم م: ]1/174[املنار

  . إال أهنم جيعلون اليرسى فوق اليمنىالقيام بني أيدهيم
 التي رد هبا عىل ]3/6[يف العواصم والقواصم :]هــ840:ت[ابن الوزيرابن الوزيرابن الوزيرابن الوزير وقفة مع

ًدا من أهل َحَ أَّنَوأما وضع اليمنى عىل اليرسى والتأمني، فلم أعلم أ«: قال، شيخه
ًيف كتابـه شـيئا مـن  �صا، وال روى السيدَا نًروى يف املنع من ذلك حديث% البيت
 حديث وائل يف علوم آل حممد، لك يف ذ حممد بن منصور الكويفبل روى، )1(ذلك

 والتغليس بالفجر يف مجلـة ، يف حق الصالةُهَرَكَ ذ،اًروى له معارضال ومل يضعفه، و
  .اهـ.»، وسامه علوم آل حممدما جعله للعمل به عىل مذهب أهل البيت

دفعـه اخلـصام واللجـاج إىل >   الـوزير الـسيد حممـد بـن إبـراهيمإن: نقول
َركب يه، بلاالحتجاج بام ال دليل ف ِ ْهن َ وقـد : ]1/225[ يف العواصم قال ؛ املغالطةَجَ

ُسلكت يف هذا اجلواب مسالك اجلدليني فيام يلزم اخلصم عىل أصوله، ومل أتعرض 
يف بعضه لبيان املختار عندي؛ وذلـك ألجـل التقيـة مـن ذوي اجلهـل والعـصبية؛ 

  .ًبا يلَهْذَ مَ به اخلصمُفليتنبه الواقف عىل ذلك، فال جيعل ما أجبت
 يعلم حجـة ْنَ مَلْوَ قَِّنإَف -» الخ%... من أهل البيتاً أحدْمَلْعَمل أ« :أما قوله

 عن ، عن آبائه، عن أبيه،عىل من مل يعلم، فقد روى حممد بن اهلادي يف كتابه املناهي
ْ هنى أن جيأنه: ÷  عن النبي،$ عيل  :وقال عىل صدره يف الصالة، ُهَدَ يُ الرجلَلَعَ

  روى حممـد بـن منـصور املـراديًوأيـضا. )2( وأمـر أن يرسـلهام؛ اليهودُلِْعذلك ف
                                                           

، عالمـة، جمتهـد، سـكن ]هــ837:ت[املقصود بالسيد شيخه العالمة عيل بن حممد بن أيب القاسـم احلـسني) 1(
  .717أعالم املؤلفني الزيدية . لكشافجتريد ا: صنعاء، وعكف عىل التدريس والتأليف، وله مؤلفات منها

  .247، واملجموعة الفاخرة املصورة لإلمام اهلادي ص25 رقم2/760جمموع رسائله : ينظر) 2(
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ْأنه هنى أن جي: ÷  عن النبي]4 ص)خ([ يف كتابه املناهي]هـ290:ت[  الرجل يده عىل َلَعَ
  .ً يديه إذا كان قائما يف الصالةَلِسْرُيده يف الصالة يف صدره، وهو يصيل، وأمر أن ي

ر الكـويف حـديث وائـل يف ذلـك يف علـوم آل بل روى حممد بن منـصو« :أما قوله
 إن حممد بـن :نقولف. »وسامه علوم آل حممد... ً، وال روى له معارضاومل يضعفهحممد، 

منصور الكويف ذكر حديث وائل من طريق حممد بن مجيل، عن حممد بـن فـضيل، عـن 
ع رأب الـصد[ وائل بن حجر، وليس من طريق أمحد بن عيسى عن،عيل بن كليب، عن أبيه

ْهل:  نقول للسيدلكنو، ]274 رقم1/222 ً روى حديثا يعترب ما رواه مذهبا لـهْنَ مَ  بـل !؟ً
 اً تضعيفالو اً وال التزم يف كتابه هذا تصحيح، يضعفوملإن حممد بن منصور مل يصحح 

، بـل قـد يـروي اخلـربين  وال مـا هـو دليـل مذهبـه،وال التزم إخراج مـا صـح عنـده
 اإلسـناد َرَكـَ ذْنَمَ و؛ً، وأيضا من غري ترجيحاملحدثنيه من  غريُشأناملتعارضني كام هو 

 -هاهنـا–فقد أخىل عهدته، وعىل القارئ أو املجتهد الرتجيح، لكن حممد بـن منـصور 
أمايل أمحـد [ روى يف كتابه فقد ؛قد بني يف كتابه املذكور أن مذهب أهل البيت هو اإلرسال

رأيت أمحد بن عيـسى :  وبه قال حممد])1/124وم العل( )368  رقم1/263 رأب الصدع (بن عيسىا
 ،وهو قائم مل يضع واحدة عىل األخـرى حني كرب يف أول الصالة أرسل يديه عىل فخذيه

  .ودقعوقد ذكر ذلك يف باب صفة القيام والسجود والنهوض وال
 كام يف ه حلديث وائل يؤكد أنه مل يصححه أهل البيت، وقد عملوا بخالفُهُرْكِ ذبل
اإلمام أمحد بن عيسى، بل إن احلافظ حممد بن منصور املـرادي روى يف كتابـه رواية 

 يف أمايل أمحد بن  أيضاىورو . عن وضع اليمنى عىل اليرسىَيْه النَّ]4خ ص[املناهي
رأيت أمحد بن عيسى حني كرب يف أول الصالة أرسل يديه عىل فخذيه : قال )1(عيسى

اجلـامع الكـايف يف فقـه أئمـة [ يف روى دوقـ. وهو قائم ومل يـضع واحـدة عـىل األخـرى
                                                           

  .باب صفة القيام يف الصالة) 1/124العلوم  (368 رقم 1/263رأب الصدع ) 1(
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كان أمحد بن عيسى إذا كرب يف أول الصالة أرسل يديه عىل فخذيـه ال :  قال])خ(الزيدية
 فأرسـل يـديك حتـى َتَّْربَإذا كـ: -املراديأي -يضع يده عىل األخرى، وقال حممد

  بام رواه من روايـة وائـل، وحممـد بـنُ يصح االحتجاجفليس؛ )1(تقع عىل فخذيك
. إبراهيم يعلم ذلك، وال خيفى عليه، لكن الذي دفعه إىل ذلك هو املغالطـة واجلـدل

ًبا َهْذَ ما رواه مـَُربَتْعُي الفً من له أدنى اطالع أن من روى حديثا  ال خيفى عىلومام
  .وستأيت مناقشة رواية وائل.  ما نؤكده ونقرره يف األذهانوهذاله، 
 األمـري رشف الـدين ] كتـاب الـشفاءصاحب [وروى: ً أيضاقال ابن الوزير 

، $ يف ذلـك حـديث عـيلاًا ومـذهبً نـسب)هــ662:ت(احلسني بن حممـد اهلـادوي
، وال اموحديث أيب هريرة يف وضع اليد عىل اليد حتت الرسة يف الصالة ومل يـضعفه

 ؛الوضـع، واآلخـر بلفـظ األخـذإن أحـدهام بلفـظ : ً معارضا، بل قـالامروى هل
إذا مل : ّ نبه عىل اجلـواب بقولـهوقدمكن الرتجيح فيهام سقطا، واملتعارضان إذا مل ي

ً وأيضا فالبد من تعـذر اجلمـع بالتأويـل، وهـو أيـضا ،يمكن الرتجيح، فإنه ممكن ً
 فـسهو، وغفلـة »يمكن أن يكون املراد هبام التطبيق يف الركـوع« :وأما قوله.ممكن

  .اهـ.ًعا أن ذلك حتت الرسةَعن روايته فيهام م
مناقشة كالم ابن الوزير ال بد من عرض كالم األمري احلسني بن  قبل: نقول

tt﴿: قال اهللا تعاىل: هبذا السياق: ]1/310[يف كتابه الشفاء حممد tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ 
tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ yy yyzzzz﴾]واخلشوع هو السكون بداللة قوله تعاىل]2:املؤمنون ، :﴿ÏÏ ÏÏMMMM yy yyèèèè tt tt±±±± yy yyzzzz uu uuρρρρ 
ßß ßßNNNN#### uu uuθθθθ ôô ôô¹¹¹¹ FF FF{{{{ $$ $$#### ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999﴾]ثم ساق األدلة كام هو أسلوبه يف كتاب أي سكنت ]108:طه ،

 ؛ًال يعبث بلحيته يف الصالةُجَ أنه رأى ر÷  وما روي عن النبي)ٌَربَخ( :الشفاء
 :÷  وقول النبي)ٌَربَخ( .»أما هذا فلو خشع قلبه خلشعت جوارحه: فقال
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 عىل يمينه يضع أن للمصيل جيوز ال أنه عىل ذلك مجيع يدل ؛»الصالة يف وانُُكْاس«
 مكروه وذلك: باهللا املؤيد قال ،$ اهلادي مذهب وهو القيام، حال يف يساره

 ،إرساهلام إىل الوضع عند حيتاج فإنه السكون ينايف ذلك ألن ؛% البيت أهل عند
: متعارضة أخبار ذلك يف روي وقد السكون، ضد وذلك ؛إرساهلام ثم رفعهام، ثم
 يف الكف عىل الكف وضع السنة من: قال أنه $ عيل عن روي ما منها )ٌَربَخ(

 ِذْخَِأب َرَمَأ ÷ اهللا رسول أن هريرة أيب عن )ٌَربَخ( ومنها ،الرسة حتت الصالة
 :والثاين ،القبض وهو األخذ بلفظ اخلربين ُدَحَأَف الرسة، حتت الكف عىل الكف

 عىل ألحدهام ترجيح حيصل ومل اخلرب هبام ورد إذا املتنافيان والفعالن ؛الوضع بلفظ
 األركان أي يف َّْنيَعُي مل ألنه ؛هبام العمل سقط بالتخيري القول فيهام يصح ومل اآلخر،

 حاليف  أو ،الركوع حاليف  أو ،القعود حال  يفأو ،القيام حال :ذلك يفعل
ْجم احلال ُتعيني فصار ؛السجود  بيان يتضمن مل حيث من البيان إىل حيتاج ًالَمُ
 ثبت وقد التطبيق، به املراد يكون أن وجيوز .به االستدالل يصح فال ؛املوضع

  . بلفظه انتهى.اًمنسوخ اخلرب فيكون ًالَّوَأ بيناه بام نسخه
 ال خيفى عىل مام :نقولف »ً وال روى هلام معارضا،ومل يضعفهام«:  ابن الوزيرأما قول

 كـرشح التجريـد، ورشح التحريـر، :من له أدنى اطالع بكتب أهل البيت يف احلديث
 ثم يوردون مـا ، األئمة يذكرون األدلة التي حيتجون هباَّ األحكام، والشفاء أنوأصول

 ويف .حيتج به املخالف، وال حيكمون عىل أدلته بتـصحيح، وال تـضعيف يف األغلـب
كثري من األحيان حياولون تأويل ما حيتج به اخلصم وهـو مـا فعلـه األمـري احلـسني يف 

ًعيفا له أصال؛ فكيـف غفـلالشفاء، مع أن عدم العمل به يعترب تض  حممـد بـن  الـسيدً
ٌ وهو به خبري، وكالم اإلمام احلسني يف الشفاء واضح وبنيإبراهيم عن هذا ِّ   !؟َ

 قائل ليس بمـذهب لقول من املتفق عليه بني العقالء أن نقل الناقل َِّنإَف ًوأيضا
 احلـسني، َاألمـري َّنَأالسيد  الوزير يعـرف َّ وقرره، أما و يلزمه لو نقلهوإنامللناقل، 
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 الالئق بمقامه العلمـي فكان - اإلرسالاوقبله العالمة حممد بن منصور قد اعتمد
  . وأن ال يدفعه اجلدل إىل اتباع أساليب املغالطة،عدم التغرير
 األمري احلسني الفرق عند أهل اللغة بـني َظَ الح:نقولف »فإنه ممكن« :أما قوله

فهو خـالف : األخذأما ، و]8/396ن العربلسا[فالوضع ضد الرفع: الوضع، واألخذ
لـسان العـرب [ ُهُتـْلَاونََت: ًذاْخـَ، أُهُذُ، آخـَ الـيشءُوأخـذت. ًالعطاء، وهو أيضا التناول

  . القائلني بالوضع يف كيفيتهُ األمري احلسني اضطرابَ كالمويؤكد.]3/472
 :نقولف .ًعا أن ذلك حتت الـرسةَ فهو سهو وغفلة عن روايته فيهام م:وأما قوله

 بيان املوضع من اجلسد، وإنام املوضع من الصالة، هـل َ احلسني عدمُمل يقصد األمري
 .وجيوز أن يراد به التطبيق، اهـ: يف القيام، أو يف الركوع، أو يف السجود؟ ولذلك قال

ــق ــوع والتطبي ــه يف الرك ــني ركبتي ــام ب ــه وجيعله ــابع يدي ــني أص ــع ب ــو أن جيم  ه
  .]3/114ديث النهاية يف غريب احل[والتشهد

  يف الـروض النـضريقال :في الضم ]هـ1221:ت[وقفة مع العالمة السياغي 
وأمحد بن عيسى، $  وقد ذهب إليه من أئمة العرتة زيد بن عيل:] باب اإلفطار3/17[

 السيد احلافظ حممد بـن إبـراهيم قال.  به حممد بن منصوروقالواحلسن بن حييى، 
ًبيت وال من شيعتهم روى حديثا واحدا يف املنع من  أحد من أهل الُمَلْعُال ي: الوزير ً

َهنْوَ كَ أحاديثىوضع الكف عىل الكف، بل رو  : مـن كبـار أئمـتهمٌ جامعـةًةنَُّا سِ
كزيد بن عيل، وحممد بن منصور، واألمري احلسني، ويف هذه السنة اثنان وعـرشون 

اهـا إىل عز و ساق األدلةثم ثالثة مرفوعة، وأثر موقوف، $ منها عن عيل :ًحديثا
ْخم   .وبسط ذلك يف العواصم، اَيهِجِرُ

 مـا عـدا مـسند ، فهو مل يقرأ يف كتب أئمة الزيدية يف احلـديث> السياغيُرَذْعُي :قلنا
 ]1/368[ الـوطرنيـل  ، و]1/214[ البدر الطالع  ترمجة السياغي يففمن رجع إىل؛ اإلمام زيد
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 خانته ذاكرته يف ذلـك، وقد ، نقل كالم حممد بن إبراهيم من حفظهولعله، عرف ذلك
 اَّمـَأ :الـسياغي عـرف ذلـككـالم  و السابق املنقول بنصه قارن بني كالم الوزيرْنَمَو

 ذكرنـاه واألمري احلسني، وحممد بن منصور، فقد ،نسبة ذلك إىل اإلمام أمحد بن عيسى
  يف الكـالموكـذلك،  إلـيهم ذلكمع أن ابن الوزير مل ينسبيف الرد عىل ابن الوزير، 

  .؛ فال داعي إىل إعادته هنافيام تقدم سبة القول بالضم لإلمام زيد ذكرناهن

، فـأقوال احلـسن بـن حييـى بـن  فليست صـحيحة نسبته إىل احلسن بن حييىاَّمَأ
بـل ، جد فيـه أنـه قـال بالـضمن ومل ؛)خ(بن زيد مذكورة يف اجلامع الكايفااحلسني 

 كان أمحد بن عيسى إذا كرب يف أول :لهقو يف اجلامع الكايف يف فقه الزيدية املوجود
إذا « :وقـال حممـد .الصالة أرسل يديه عىل فخذيه، ال يضع واحدة عـىل األخـرى

 مل يذكر قول احلسن بن حييى فهو ؛»حتى تقع كفاك عىل فخذيك  فأرسل يدكَكربت
 إىل عـدم )خ( يف التقريـر رشح التحريـرقد نص األمري احلـسنيفً، وأيضا يف املسألة

شـفاء ويف ، ]539[نصيحةالوضع اليد عىل اليد يف الصالة، وكذلك يف ينابيع رشعية 
   . كام سبق ذكرهاألوام

 :]هــ1182:ت[  ابـن األميـر السيد العالمة محمـد بـن إسـماعيلوقفة مع
املسائل «أو  »املسائل املرضية« أو »املسائل العلمية« يف كتابه املسمى قال ابن األمري

 وهـويريـد بـه ضـم اليـدين عـىل الـصدر، والضم :  قوله:السؤال الثالث: »الثامن
 ، وقـال زيـد بـن عـيل:قال يف البحـر. مذهب زيد بن عيل، وأمحد بن عيسى حفيده

 املهدي دليـل واستقوىإن وضع اليد عىل اليد بعد التكبري مرشوع، : وأمحد بن عيسى
بـي مـن عـرشين  يف ضوء النهار رواياته عن النَّدَهذا القول، وكأنه يذهب إليه، وقد ع

 يـدعي أنـه زيـدي املـذهب أن ْنَ عىل مََّنيَعَت$  كان مذهب زيد بن عيلفإذا؛ ًطريقا
َيفعله يف صالته، وإال فليس ز   .اهـ.ا�يِدْيَّ
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 لكن، ً عنه سابقاَّدُرعراض عن كالم ابن األمري؛ ألن كل ما ذكره قد  اإل نودكنا
 ُّتقوى املهـديواسـ: دي عنـدما قـال لكالم اإلمام املهُهُْرتَب معه هو الذي استوقفنا

 ؛ابن األمري أن ينقل كالم اإلمام املهـدي كـام هـوبلقول، وكان األجدر ا هذا َدليل
ُلئال يقوله  ِّ َُ َ َّ َ  :مـسألة: ]242-1/241البحـر الزخـار[  جـاء يف البحـرفالـذي ؛ما مل يقلِ

 ؛مرشوع غري بريالتك بعد اليد عىل اليد ُعْضَوَو :))1( والباقر،النارصيةو ،القاسمية(
 ؛ويبطلهـا :)وأبو طالب ،القاسماهلادي، و قال( .»الصالة يف اسكنوا «:÷ لقوله

 ؛ دليل ال إذ ؛تفسد وال يكره :)املؤيد باهللا، وحييى بن محزة وقال (،كثري فعل هو إذ
 وقـال (.مـرشوع :)زيد بن عيل، وأمحد بن عيسى، والفريقان وقال (،الكثرة :قلنا

 :)األوزاعـي وقـال (.كفـى ًالِسـْرُم َنَكَس فلو للسكون، :)بريالز ابنو الشافعي،
 كـوع عـىل أصـابعه اًطِباس الرسة فوق اليرسى عىل اليمنى يضع أن :وصفته ،ّخمري

أبـو إسـحاق و ، بـن راهويـهقوإسـحا أبـو حنيفـة،وقـال  (،ساعدها أو اليرسى
 .÷ وفعله اخلرب، .نبياءاأل َمعارش اَنْرِمُأ ]أي دليلهم[ ْمَُهل .الرسة حتت :))2(املروزي

 وحيتمـل فقـوي، صـح إن اخلـرب وأمـا إلجاملـه، لعـذر كـان فلعله فعله أما :قلنا
 اخلـشوع ينـايف أصـحابنا لقـول معنـى وال كالوتر، :لظاهره باألنبياء االختصاص

  . انتهى بلفظه.أحوط وتركه والسكون،
 ُهُكـْرَتَو: ولـه قْنِمـَأ ؟فمن أين اتضح البن األمري أن املهدي يذهب إليه :نقول
 ؛ وال تفسدُهَرْكُي:  قوله يف رده عىل كالم املؤيد باهللا وحييى عندما قاالأم منأحوط، 

                                                           

  .قط من املطبوع رمز الباقر، وهو يف املخطوطس) 1(
وهـو رمـز إسـحاق بـن ) حق(من ) هق(ّوقد تصحف ) ح هق املروزي: (وقع الرمز يف املطبوعة هكذا) 2(

: ً نقل بعض من ال أمانة له يف النقل، وبرت كالم البحر أيضا كام هي عادة هؤالء لكـي يقـولوقد. راهويه
ًو كان عنده أخالق لنقل كالم البحر كامال، لكنه قصد برت الـنص إن مذهب اهلادي والقاسم الوضع، ول

  .حتى ال يظهر للقارئ كذبه
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 مـا قالـه  عىل ابن األمـري ينطبقأم .نه فعل كثريِإ الكثرة، أي :قلنا: قالإذ ال دليل، 
  ! أعرف بشعري مني،ابن جني: ملتنبيا

 طـرق احلـديث ىلع نا، فقد تكلم»اًطريق يف ضوء النهار عرشين َّدَوقد ع« :وأما قوله
   . نسبة الضم إىل اإلمام زيد وأمحد بن عيسىوكذلك،  كام سيأيتثلبحايف ثنايا هذا 

 - الكثـريفـاتكام – وهو الفارس الذي ال يشق عليه غبارفاته > ابن األمريإن
أو مـذهب  يـذكر قـول  املهـدي، فاإلمـام البحر يف نقل األقوال واملـذاهبُقاعدة

 إىل اإلمـام زيـد َبِسُ نوقد أم ال،  إليه سواء صحت النسبة: إذا نسب إليهالشخص
  الزيديـةُوكتـب،  عـىل قاعدتـهذهب إىل ذلك؛ فـذكره اإلمـام املهـديأنه كان ي

 يف القـرن َدِجـُ من نسبة هذا القول إىل اإلمام زيـد حتـى وٌ خاليةوغريهم
 ذلـك مـذهب لإلمـام إن: قـالفًبا له، َهْذَ اختار الضم مِنَ مُضَْعالسابع ب

 اإلمام حييى بـن محـزة، مل ينـسبه فهذاجموع، ا تومهه من رواية املَِم ل؛زيد
، وهـو جـامع ملـذاهب علـامء لإلمام زيد، وال لإلمـام أمحـد بـن عيـسى

 يؤكد ذلك مـا ذكـره اإلمـام والذي ،ً ولو كان مذهبا هلام لذكر ذلك؛األمصار
: فيـه أقـوال عـىل اليـد يف الـصالة  اليـدوضع: ]1/318[ املدرار  الغيث يفاملهدي
وهو إجامع أهل البيت، وكذا :  املذهب وهو أنه غري مرشوع ، قال يف الكايف:األول

 أليب :القـول الثـاين. هو قول عامة السادة: حكى املؤيد باهللا، وقال يف رشح اإلبانة
إنه مرشوع، وإليه أشـار القاسـم يف مـسائل عبـداهللا بـن احلـسن، : حنيفة والشافعي

  .ت صالتهإذا فعل ذلك بطلقال أهل املذهب : وقال أيضا. واملشهور عنه االول
ِن ابن األمري سئأ:  ما مضمونه)67-61ص(  ذكر يف األمان من املسائل الثامنوقد  َلُ

 َرَكـَذَو ،ه نقلناه بنصوقد ما جاء يف اجلامع الكايف عن أمحد بن عيسى، َرَكَذَعن الضم ف
 مـع  عندما أراد االحتجاج للضم نقـل كـالم البحـرلكنههني يف خمتلف فيه، أنه ال 
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  .مذهب اإلمام أمحد بن عيسى للتغرير عىل العامةبعلمه 
 يدعي أنه زيدي املذهب أن يفعلـه يف صـالته، ْنَ عىل مََّنيَعَت«: وأما قول ابن األمري

�وإال فليس زيدي يف الـرد  "السيد العالمة جمد الـدين املؤيـدي فيكفي فيه إيراد كالم » اَّ
 ينبئ ةاعلم أن إلزام الزيدي بالرفع والضم وغريهام من املسائل االجتهادي: عليه بقوله

كنـسبة املـذاهب : عن عدم التحقيق ملعنى الزيدية، وعن التـوهم أهنـا نـسبة تقليديـة
ُّاخلالفية، وليس كذلك فإهنم إنام سموا زيدية ملوافقتهم اإلمام األعظم زيد بن عيل بن  ُ

يف أصول الدين، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واخلـروج % عيلاحلسني بن 
 كيف والتقليد حمرم عـىل أهـل االجتهـاد :عىل الظلمة، ال التقليد يف املسائل الفروعية

ُّ الزيدية ألوف املجتهدين النويفباإلجامع،  ُ ُ ، وكل أئمة أهل  هلم غبارُّقَشُ الذين ال يِارَّظُ
عظم زيد بن عيل، ويف مقدمتهم عبداهللا بـن احلـسن الكامـل البيت من بعد اإلمام األ

 واإلمـام إبـراهيم بـن عبـداهللا اإلمام حممد بن عبداهللا النفس الزكيـة، :وأوالده األئمة
 وأخـوه ،خوهتام، واإلمام احلسني بن عيل صاحب فخ، واإلمام حممـد بـن إبـراهيمإو

ي إىل احلـق وأوالدهـم، ، وحفيـده إمـام الـيمن اهلـادّنجم آل الرسول القاسم الريس
ُوإمام اجليل النارص األطروش، واإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة، وسـائر أعـالم 

 هـذا ال يقولـه ! إن هـؤالء مقلـدون:زيديـة؛ أفيقـالهم كلهـم ؤالعرتة النبوية وأوليا
  .)1(عارف، فهذه من البدر األمري هفوة، ولكل جواد كبوة

ًناقش ابن األمري يف من هو الزيدي إجامال، أما يف  والسيد جمد الدين هنا ي:نقول
مسألة الضم واإلرسال فقد اتفق مجيع أئمة أهل البيت بام فيهم اإلمام زيد بن عـيل 

  .عىل مرشوعية اإلرسال وبطالن الضم وقد تقدم بيان ذلك
                                                           

  .31-30املنهج األقوم يف الرفع والضم ) 1(
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 :)1( مذهب مالك:ثانيا
 : أقوالثالثة  في هذه المسألةللمالكية

 وكراهة الضم في صالة الفريضةاإلرسال : األولالقول  
َقال  ]1/169[ الكربىدونة امليف  قال ابن القاسم ٌمالك َ ِ ِوضـع ِيف َ ْ ْاليمنَـى َ ُ َعـىل ْ َ 

َاليرسى ْ ُ ِالصالة ِيف ْ َ ُأعِرف َال: َّ ْ َذلك َ ِ ِالفِريضة ِيف َ َ َ َوكان ،ْ َ ُيكرهه َ َُ َ ْولكن ،ْ َِ ِالنَّوافل ِيف َ ِ  َإذا َ
َطال ُالقيام َ َ ِ َفال ْ َبأس َ ْ َبذلك َ ِ َ ُيعني ِ ِ ِبه ُ ُنفسه ِ َ ْ َ.  
: -أي هـذه الروايـة-وهـي : ]2/83 [حتفـة األحـوذي  يفوقال املبـاركفوري 

وروى ابن القاسم : ]2/263 [ ابن حجر يف فتح البارياحلافظ وقال .املشهورة عنه
 يف رشح صـحيح النـووي وقـال. عن مالك اإلرسال، وصار إليه أكثر أصـحابه

وهـذه :  رواية اإلرسـال عـن مالـكِرْكِ بعد ذ]3/368[وع  ويف املجم]4/14[ مسلم
  وعليه مجيع أهل املغرب من أصـحابه،وهي األشهر عندهم،رواية مجهور أصحابه، 
–ونقلـه : ]2/202 [ يف نيل األوطـارالشوكاين وقال.  سعدوهي مذهب الليث بن

ع،  ابن القاسم عن مالك، وخالفه ابن احلكم؛ فنقل عن مالك الوض-أي اإلرسال
ابـن  وقال. هور أصحابه، وهي املشهورة عندهموالرواية األوىل عنه هي رواية مج

 إحـداهام اليـدين وضـع يف العلامء اختلف: مسألة ]1/137[بداية املجتهديف  رشد
 قوم ورأى ،النفل يف وأجازه الفرض، يف مالك ذلك فكره الصالة، يف خرىاأل عىل

 قـد أنـه :اخـتالفهم يف والسبب؛ راجلمهو وهم الصالة، سنن من الفعل هذا أن
                                                           

، إمـام حجـة، »هـ177:ت«مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي احلمريي، أبو عبداهللا املدين ) 1(
أمجع العلامء عىل علو شأنه ووثاقته، بـايع الـنفس الزكيـة،  ،صاحب املوطأ، وإليه ينسب املذهب املالكي

طبقات ابـن ، و8/64سري أعالم النبالء : ينظر.  ذكره يف الشايف،وأفتى باخلروج معه، وكان أحد العدلية
، وتـذكرة 6723 رقم 10/5، وهتذيب التهذيب 5728 رقم 27/91، وهتذيب الكامل 1/275اخلياط 
  .199 رقم 1/207احلفاظ 
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 أنـه فيها ْلَقْنُي ومل والسالم، الصالة عليه صالته صفة فيها نقلت ثابتة آثار جاءت
، بذلك يؤمرون كانوا الناس أن اًأيض وثبت اليرسى، عىل اليمنى يده يضع كان

 التي ثاراآل أن قوم فرأى ؛محيد أيب حديث يف ÷صالته صفة من اًأيض ذلك وورد
 الزيـادة وأن ؛الزيـادة هـذه فيهـا تنقل مل التي ثاراآل عىل زيادة اقتضت ذلك أثبتت
 هذه فيها ليست التي ثاراآل إىل املصري وجباأل أن قوم ورأى ،إليها يصار أن جيب

 بـاب مـن هي وإنام الصالة، فعالأل مناسبة ليست هذه ولكون ؛أكثر هنا؛ ألالزيادة
 مـن يظهـر وقـد الفرض، يف اَهْزُِجي ومل ،النفل يف مالك أجازها ولذلك ؛االستعانة

  .نتهىا.هبا وىلاأل وهو اخلضوع، تقتيض هيئة أهنا أمرها
 ابن رشد واضح يف أن االختالف إنام هو يف الوضع؛ بسبب سقوطه من فكالم

  .اآلثار الصحيحة من جهة، وذلك دليل عىل عدم مرشوعيته
 »ال أعرفـه«:  فعبارة مالـك القاسم عن مالك سوى كراهة القبض؛ُْن ابِوْرَ يومل 

ا ال ًاملالكيـة مجيعـف وهلـذالونه؛ م رصيح يف أن  أهل املدينة ال يعرفونه وال يعٌلْوَق
 األئمة الذين هـم ِلَمَ عْنِ ال أعرفه مومعناه :لونه اليوم كام هو املشهور عندهمميع

  .التابعون الذين تلقوا العلم عن الصحابة
َوحت:  يف فتاويهٌشْيَلِع وقال ا اإلمـام ابـن َهنَََّي فيه من مذهب مالك أربعة أقوال بَلَّصَ

ُة ابن القاسم عنه يف املدونـة، َايَوِ منها الذي عليه أكثر أصحابه رواملشهورعرفة وغريه؛ 
، واستمرارهم عىل السدل كـام م الصحابة والتابعني هلُكَْر فيها توحجتهوهي الكراهة؛ 

ِتقدم؛ فدل عىل نسخ حكم القبض ْ فـاعلم أن سـدل اليـدين يف : ًوقـال أيـضا .ىانته. َ
 وأمجع األئمة األربعـة ، وأمر به بإجامع املسلمني،÷ النبي ُهَلَعَ ف:الصالة ثابت يف السنة

  .)1( واشتهر ذلك عند مقلدهيم حتى صار كاملعلوم من الدين بالرضورة،عىل جوازه فيها
                                                           

  .126، 125 صمالك ِاإلمام مذهب عىل الفتوى يف املالك العيل فتح: ينظر) 1(
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 أئمـة مـذهب وغـريه مـن،  كراهة القبض يف الفريضة اقترص ابن العـريبوعىل
مالك الكبار، ومل ينسبوا إىل مالك سوى كراهـة القـبض يف الفريـضة؛ ألهنـا هـي 

 قـال ابـن العـريب .الصحيحة عنه فقط، وهي املشهورة، وعليهـا أكثـر أصـحابه
 ال :أحدها: )1( عىل قولني]أي الضم [تلف الناس يف ذلكخوقد ا: ]2/54العارضـة [
وايـة ر مالـك يف قالـه يف النافلـة، ُلَعـْفُ ي:ثـاينال.  مالك يف روايةقاله ذلك، ُلَعْفُي

 فتحصل .اهـ. أبو حنيفة والشافعيقاله ،ً ذلك استحباباُلَعْفُ أنه ي:الثالث. أخرى
 داخل املذهب املالكي ومن خارجه أن رواية اإلرسال عن مالك هـي روايـة ْنِم

 قد روى مالك يف املوطـأ حـديث سـهل بـن سـعد يف :فإن قيل ؛مجهور أصحابه
 كتاب املدونة هو املعمول به عند أتباع :نقول!  عند املالكية عمدة؟ُالضم، واملوطأ

 ََّص عىل ما جاء يف املوطأ؛ لتقدم املوطأ يف التأليف وتأخر املدونة، نُمَّدَقُمْمالك، وال
  . وغريهمعىل ذلك أصحاب مالك يف كتبهم

مصنف أيب عبـداهللا  يف تعقيبه عىل ]4[ املنفعةتعجيل  ابن حجر يف احلافظ وذكر
 إن: بن عيل بن محزة احلسيني يف كتابه التـذكرة برجـال العـرشة عنـدما قـالاحممد 
 إال فيـه ِوْرَيـ مل أنـه مع ،ويقلدونه ،ُهُاعَبْتَأ به اهللاَ يدين الذي مذهبه هو ملالك املوطأ

 عند األمر ليس :األوىل :مناقشات فيه:  عليه ابن حجر بقولهفعقب ،عنده َالصحيح
 عـن القاسـم ابـن رواه مـا عـىل والفتوى األحكام يف اعتامدهم بل ،ذكر كام الكيةامل

 فيـه خـالف فـيام اًكتابـ املغاربـة بعض مجع وقد ،ال أم املوطأ يف ما وافق سواء :مالك
 مل اًمالكـ نإ :قولـه :الثانيـة.واالعتـدال الركوع عند كالرفع :املوطأ نصوص املالكية

 يف النظـر أمعـن مـن يعرفـه ذلـك وبيان ؛املنع مقام يف عنده صح ما إال كتابه يف خيرج
   .ا إن شاء اهللاً مناقشة رواية سهل قريبوستأيت .انتهى بلفظه. ابهتك

                                                           

  .هكذا يف األصل، والصواب عىل ثالثة أقوال حسب سياق كالمه) 1(
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إن قـول : ومن قـال: ]92-91[رض املالكي صاحب إبرام النقض حممد اخل وقال
ًالكا  مأن عنه بجياب�يا، ِلَدَ عىل تسليمه ج-أي املدونة– عليها مالك يف املوطأ مقدم

رسال، وإنام له فيه رواية القبض، والروايـة قول يف املوطأ بالقبض وال باإلله  ليس
 كثرية يف موطئه ثا قررنا من رواية مالك ألحاديَِم لًال للمجتهد الراوي؛ْوَ قُّدَعُتال 

  .اهـ.وقوله بخالفها
 :WأَّطWوa المٌومن األحاديث التي خالف بها مالك

 نافع : فقد رواه بأصح األسانيد؛ منهِعْفَّلركوع والرحديث رفع اليدين عند ا )1
  .ً، ومل يعمل به؛ لكونه خمالفا لعمل أهل املدينة]209 رقم1/62املوطأ [عن ابن عمر

كانت فيام أنـزل مـن القـرآن عـرش «:  ومنها ما أخرجه عن عائشة أهنا قالت)2
َرضعات معلومات حي  ÷  رسـول اهللا، فتـويفٍ معلومـاتٍ بخمـسَنْخِسُ، ثم نَنْمِّرُ

  .ُليس عىل هذا العمل: قال مالك: قال حييى. »ِ من القرآنُأَرْقُ فيام ي)1(َّنُهَو
 ِاملتبايعـان«:  قال÷أن رسول اهللا:  ما أخرجه يف موطئه عن عبد اهللا بن عمر)3

ِ اخلَعَْي منهام باخليار عىل صاحبه ما مل يتفرقا إال بٍ واحدُّلُك  ولـيس :قال مالك. »ِارَيْ
  .]784 رقم 3/231املوطـأ [اهـ.  وال أمر معلوم به فيه، عندنا حد معروفهلذا

ٍاك َ وهـو شـ÷صـىل رسـول اهللا:  ما أخرجه يف موطئه عن عائشة أهنا قالت)4
َسا، وصىل وِالَفصىل ج َاما فأشار إليهم أَيِ قٌمْوَ قُهَاءَرً : وا، فلـام انـرصف قـالُِسلْ اجِنً

ِ اإلَلِعُا جَمَِّنإ« ًسا ِالـَ جَّىلَا صَِذإَوا، وُعَفْارَ فَعَفَا رَِذإَوا وُعَكْارَ فَعَكَا رَِذإَ؛ فِِه بَّمَتْؤُِي لُامَمْ
 أن العاجز عن ركن يقتـدي بـه عىل َّصَ نفاحلديث؛ ]1/144املوطأ [»ًوساُلُوا جُّلَصَف

 احلديث ذهبت املالكية واحلنفية والشافعية إىل وهذا :ة له، وجيلس موافقُالصحيح
�مؤمتا[إن صالة القادر:  املالكية قالتلكنومل يعينوا الناسخ؛ أنه منسوخ  َُ  بالعاجز ]ْ

                                                           

  .2/597، وما أثبتناه من رواية حممد بن احلسن )وهو(يف املوطأ برواية الليثي ) 1(
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  . )1( قامم له أًةَقَافَوُ جلس مٌاءَوَ س:ًباطلة مطلقا
ً إذا صـىل القـادر قائمـا بـصالة العـاجز جالـسا : الشافعية واحلنفيـةتوقال ً

ُل إذا صىل جالسا مبطفصالته صحيحة، وت  األحاديـث هذهف .)2(اهـ  للعاجزًةَقَافَوً
 ها لعمل أهل املدينـةتالتي أخرجها مالك يف املوطأ وترك العمل هبا ملخالفوغريها 

ٌقست عليه الباقي فهو كثري منها، ر؛ فإذا تنبهت هلذا البعض املذكوة كثريوهي َ ْ ِ.  
 ال يجوز في الفريضة وال يستحب في النافلةفالضم منع : القول الثاني

ال : وهو حيكي آراء املالكيـة: ]20/220[ ام القرآناجلامع ألحك  يف القرطبيقال
ن يف فرض وال نفل؛ ألن ذلك من باب االعـتامد، وال جيـوز الـضم يف اتوضع اليد

ُاأل وقــال . وال يــستحب يف النفــل،الفــرض ُّيبْ ــه وبــني اإلرســال : )3(ِّ َوخــري بين َّ َ
  .  انتهى.)4( العراقيون من أصحابناومنعه من الفقهاء، ٌةَاعََمجَ وُّيِاألوزاع

 إباحة الوضع في الفريضة والنفل معا: القول الثالث
 وابن ٌفَّرَطُ م: وهام، وابن نافع، واألخوين، أشهب: وهام،ِْنيينَِرَ رواية القوهي

  .)5(م، ورواية عبداحلكِونُشَاملاج
  . كام تقدماملالكية ضعيفة؛ ملخالفتها ما عليه مجهور  الروايةوهذه

 نرصة الفقيـه الـسالك :منهاثرية تؤكد أرجحية اإلرسال،  املالكية كتب كولعلامء
ه حممـد بـن يوسـف الـشهري يللفق: عىل من ينكر مرشوعية السدل يف مذهب مالك

                                                           

  .1/362، وعيون املجالس 1/327حاشية الدسوقي : ينظر) 1(
  .1/152، وبداية املجتهد 2/307ُ، واألم 1/320رشح فتح  القدير : ينظر) 2(
ُّاأليب) 3( ِّ ُ َ حممد بن خلفة بن عمر األيب نسبة إىل أبة من تونس، مـالكي املـذهب، ت :ْ َّ ُ إكـامل : هــ، ولـه827ُ

  .6/115ينظر األعالم . إكامل املعلم لفوائد كتاب مسلم، ورشح املدونة
  .1/281املنتقى ، و2/278كامل عىل صحيح مسلم إكامل اإل:  ينظر) 4(
  .1/290، وعيون املجالس 2/586، واالستذكار 1/214حاشية الزرقاين : ينظر) 5(
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يف أن وضع اليمنى عىل اليرسى لالسـتعانة   املستبانةالرباهنيو، ]هـ 1379 :ت[بالكايف
، ]معـارص[ املـالكيحميمـدات الـداويخمتـار بـن /  للـشيخ:امعة أهـل الـسنةعند ج

 النقض ملا قيـل وإبرامحممد عابد، /  للشيخ: الفصل يف تأييد سنة السدلوالقول
  صـاحب إبـرام الـنقضقـال. للشيخ حممد اخلـرض املايـايب: من أرجحية القبض

 ولكن الدفاتر، منهولو أردنا رسد كالم أئمة املالكية القائلني باإلرسال ملألنا :]93[
 َّنَ يوضـح لـك أومـاممـة واخلاصـة بـه،  العاِمْلِِع ل؛ أنه ال حاجة يف جلبهنظرنا إىل

ُيا مِِكالَم ن القـبض يف مـذهب ؛ ألوغ له القـبضيسًفا بأنه عىل مذهب مالك ال َِرتْع�
 أحـد مـن ومل يقـلاجلواز، والنـدب، والكراهـة، واملنـع، : لا أربعة أقو عىلمالك

ب أو جـائز؛ فكيـف  فهو إما مندو:املالكية وال غريهم بكراهية اإلرسال وال منعه
 مـا فـإن !؟ عـىل جـوازهَقِفـُّ مـا اتَرَذَيـَ أن يرتكب احلالف، وَ املتورعَ العاقلُعَسَي

 تركها اسـتربأ ْنَن مإ: ÷اختلف العلامء يف منعه وجوازه هو الشبهة التي قال فيها 
 ُهَدْحـَ ووهـذا. »ُهَعـِقاَوُ يْنَيوشك أاحلمى الراتع حول ك كان  فيها وقعْنَلدينه، وم

  .اهـ بلفظه. املنصف املتورع يف ترك القبض للاملكيٍكاف
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 ):ثني عشريةاال(مذهب اإلمامية : ثالثا
 علـامء اإلماميـة عـىل اإلرسـال يف الـصالة، ومل يـذكر عـنهم يف ذلـك أي اتفق
  :)1( بام ييلواستدلواخالف، 

 عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر ،روى أبو جعفر الطويس:  يف املبسوطقال) 1
ْوأسدل منكبيك، وأرسل يديك«: ن حديث طويل يف صفة الصالة أنه قالم ِْ ِْ َْ ََ َ«)2(.  

ُّ أبو جعفر حممد بـن يعقـوب الكلينـي يف بـاب اخلـشوع يف الـصالة، روى) 2 ِ ْ َ ُ
 عن الفـضل بـن ، عن أبيه وحممد بن إسامعيل،وكراهية العبث عن عيل بن إبراهيم

$ قال أبـو جعفـر:  قال،عن زرارة ، عن حريز، عن حامد بن عيسى،ًشاذان مجيعا
ْال تكفر، إنـام يفعـل ذلـك املجـوس«: من حديث طويل ِّ َ ُ  وضـع :والتكفـري .)3(»َ
  .وسيأيت. الكف عىل الكف

 أنـه سـئل عـن -يعني الصادق والبـاقر–وعن أحدهام : ً أيضا فقالوروى) 3
  .)4(»ذلك التكفري فال تفعل«: وضع اليمنى عىل اليرسى، فقال

ّال تكفـر، فـإنام «: الصدوق عن الصادق جعفر بن حممد أنه قـال الشيخ وروى) 4
يصنع ذلك املجوس، وأرسل يديك، وضعهام عىل فخذيك قبالة ركبتيك، فإنه أحرى 

  .)5(» كان ذلك يلهيكام نفسك، فإنك إذا حركتهامأن هتتم بصالتك، وال تشغل عنه
قلت «:  من كالم طويل-يف باب وصف الصالة- عن حامد بن عيسىروي) 5

ُ جعلت فداك فعلمني الصالة-$أليب عبداهللا - ْ ِ َمـستقبل : $ فقام أبو عبداهللا ؟ُ
                                                           

  .÷ أقوال األئمة االثني عرش عند االثني عرشية بمنزلة احلديث النبوي إال أهنا غري مرفوعة إىل النبي :تنبيه) 1(
  .3/450، ومدارك األحكام 8/87دائق النارضة ، واحل1/101املبسوط يف فقه اإلمامية )2(
  . 3/302فروع الكايف : ينظر) 3(
  .84-2/83هتذيب األحكام : ينظر) 4(
  . 1/187، وفقه اإلمام جعفر 1/198من ال حيرضه الفقيه : ينظر) 5(
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ًالقبلة منْتصبا فأرسل يديه مجيعا عىل فخذيه ً ِ َ ُ«)1(.  
ُتفَكَّوالت«:  العاميلقال) 6 وهو وضع إحدى اليـدين عـىل األخـرى بحائـل : ُّ

ِوغريه فوق الرسة وحتتها بالكف عليه وعىل الزنـد؛ إلطـالق  ْ النهـي عـن التكفـري َّ
  .)2(»الشامل جلميع ذلك

 :لالفقهاء اإلمامية ثالثة أقو :احلكم عىل الضم عند اإلمامية: ًثانيا
 فقد روي ؛ أنه حرام يف الصالة ومبطل هلا، وإىل هذا ذهب أكثر الفقهاء:األول

ذلـك :  اليمنـى عـىل اليـرسى، فقـالُهُدَأنه سئل اإلمام الصادق عن رجل صىل وي
وقال حممد . -أي املفيد- الشيخ هونقل:  وزاد يف جامع املقاصد-ال تفعلهالتكفري ف

َذهب أكثر اإلمامية إىل أن التكتـف يف الـصالة مبطـل؛ لعـدم ثبـوت : جواد مغنية ُّ َ َّ
ُّوقال الشيخ عيل بن احلسني الكركي. )3(النص ِ َ وهو وضع اليمني عىل : والتكفري«: َ

، ونقـل ُلِطـْبُعند أكثـر األصـحاب، ويالشامل، وبالعكس، وهو حرام يف الصالة 
  .)4(»الشيخ فيه اإلجامع

 واختارهإنه مكروه، : قال أبو الصالح:  جاء يف املقاصدفقد ؛أنه مكروه :الثاين
  .)5(حرام، غري مبطل:  عنه حممد جواد مغنيه بقولهوعربصاحب املعترب، 

حمبـوب يف أنه ال حرام وال مبطل إال إذا أتى به بقـصد أنـه مطلـوب و: الثالث
 .)6(ْالرشيعة، وإن فعله بغري قصد فال بأس

                                                           

  .8/87، واحلدائق النارضة 1/196من ال حيرضه الفقيه : ينظر) 1(
  . 567-1/566اللمعة الدمشقية : ينظر) 2(
  . 2/344، وجامع املقاصد 1/187فقه اإلمام جعفر : ينظر) 3(
  . 345-2/344جامع املقاصد : ينظر) 4(
  .1/186، وفقه اإلمام جعفر )تروك الصالة( باب2/257املعترب : ينظر) 5(
  .1/186فقه اإلمام جعفر : ينظر) 6(
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 : مذهب اإلباضية:ًرابعا
األصل عند اإلباضية اإلرسال، والضم يشء زائد عن الصالة، ومل يقـل أحـد مـن 
علامء اإلباضية بمرشوعية الضم، ومل يثبت لدهيم صحة أي رواية من روايات الـضم، 

  : عندهم، وإليك بعض أقواهلمومل يرد ذكر الضم يف أي كتاب من كتب الفقه
فإذا قـام «: ]2/15 [)1( حممد بن جعفر األزكوي صاحب اجلامعجابر أبوقال  )1 

 ويـستحباملصيل للصالة فباخلشوع واخلضوع، فإنه يف مقام عظيم،بني يدي كريم، 
أن تكون الركعة األوىل من الصالة هي أطـول مـن الثانيـة، ويكـون نظـره موضـع 

 يف )2( مجيـل بـن مخـيس الـسعديوقـال .»ًرسـاال يف قيامـهويرسل يديه إسجوده، 
ُ وسنَن الصالة مخـس وعـرشون :]19/149[قاموس الرشيعة احلاوي طرقها الوسيعة َُ

  .»ًأن يرسل يديه إرساال يف حال القيام: السادس عرش«: إىل قوله... خصلة
إذا وقـف : ]1/453 [)3( عـامر بـن عـيل الـشامخي صـاحب اإليـضاحوقال )2 

 كام كانتا وال يضعهام عـىل خارصتـه؛ -أي يرسلهام–يف صالته فليرتك يديه الرجل 
ْوال يضع أحدكم يديه عىل خارصته«: ÷ملا روي أنه قال ُ ُ َ ْ َ ََ َ َ«.  

ــال )3 ــون وق ــزائن وعي ــون اخل ــاحب مكن ــرشي ص ــسى الب ــن عي ــى ب  موس
َوإذا أراد اإلنسان الصالة صف قدميه وجعل بينها مسقط ن«: ]1/83[املعادن َ َ ْ َ َّ ٍعلَ ْ ...

  .»ًويرسل يديه يف قيامه إرساال
  :]1/333[  وقال سامل بن محود شامس السيايب صاحب إرشاد األنام يف األديان واألحكام)4

ًوالكفـــــت يف الـــــصالة أيـــــضا باطـــــل ُ ْ َ ٌألنـــــــه شـــــــغل هنـــــــاك شـــــــاغل   ْ ْ ُ  
                                                           

جعفر ث، وأوائل القرن الرابع اهلجري، وكتاب ابن  من بلدة أزكى يف عامن، عاش يف أواخر القرن الثال:ابن جعفر) 1(
  .6 -1/4مقدمة اجلامع البن جعفر . من أهم املصادر اإلباضية التي يعتمد عليها املؤلفون اإلباضية

  .هـ1256مل نقف عىل معلومات عنه، لكن ذكر يف كتابه أنه ابتدأ تأليفه ) 2(
  .ز-مقدمة اإليضاح هـ. وكتابه اإليضاح يعترب من أمهات الفقه اإلبايضالشامخي من علامء نفوسه بليبيا، إبايض املذهب، ) 3(
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ـــــصار فـــــاعلم ِوهـــــو شـــــبيه االخت َ ْ َ ِ ــــــــرم   ُ ــــــــدنا مــــــــن املح   وذاك عن
ــــــــار   ُقـــــــد وردت يف منعـــــــه األخبـــــــار ــــــــه اآلث ــــــــت ببطل ُورصح ِ ِ ْ ُ ِ  

ِت مْفــــــَكْالَو ْ وإن قــــــالوا أدبُهُلــــــْثُ َ ــــصب   َ ــــسكون فافهمــــه ت ْفــــاألدب ال ُِ ُ ُ  
ــــــــد تكفت   ُويف القلـــــــــوب عنـــــــــدنا اآلداب ُال يف ي ِ ْ َ ٍ ــــــــصابَ ُهــــــــا ت َ  

ـــــ    يقــــــول فاســــــكنواْمُِكويف صــــــالت ـــــث يف ص َفالعب ْ َُ ـــــستهجنْمُِكالتَْ   ُ م
ـــــــلوا ـــــــشوع ص ـــــــار واخل ُّوبالوق ــــــــواوراق   َ ــــــــوالكم جتل ــــــــوا م ُّب ِ َ ُ  
ِوالكفــــت فهــــو فــــرع االختــــصار ِ ُ َ ْْ َ َ ـــــــار   ُ ـــــــي للمخت ـــــــه النه ِوذاك في ُ  
ــــــــــة   ِوالــــنقص يف صــــالة كــــل كافــــت ــــــــــاهبا بآف ــــــــــه أص   ِألن
ــــــل ــــــم يفت ــــــدين ث ــــــد بالي ُيعق ِ ْ ـــل   َ ـــد يفع ـــا ق ـــئس م ـــضا ب ـــا وخف ُرفع ً ْ َْ َ ً َ  
َفليـــــــسبل اليـــــــدين ال يعقـــــــدمها ُْ ْ ِِ ْ َ ِ ُ ْ ـــــــارصة   َ ـــــــىل خ ـــــــْدُدْرَ يٍوال ع   اَُمه
َشـــــيئا يرومـــــه عـــــىل مـــــا حـــــددا   ًوال يزيـــــــد يف الـــــــصالة أبـــــــدا ُِّ ً  
ُوهكــــــــذا تفــــــــسدها آمينــــــــا ِ ْ ِمــــــن عامــــــد فلتــــــرتك التأمينــــــا   ُ ُِ ْ َ ْ َ ْ  
ُّومثــــــل مــــــا رأيتمــــــوين صــــــلوا َ ـــــم األصـــــل   َ ـــــه يف الـــــدين نع   ُفإن

 حممد بن شـامس البطـايش صـاحب غايـة املـأمول يف علـم الفـروع وقال )5
ُويرسل يديه « :]2/155[واألصول ِ ْ ُ َ ورجحكليهامَ ِّ َُ«.  

 صـاحب )1(الرسـتاقي  مخيس بن سعيد بن عيل بن مـسعود الشقـيصوقال )6
ويكره عند أصحابنا اإلحرام للصالة قبل « :]4/64[منهج الطالبني وبالغ الراغبني

ْومـن ... التوجيه، ورفع اليدين عند تكبرية اإلحرام، ووضع اليـدين عـىل الـرسة  ََ
  .»من هذا فال فساد عليهًفعل شيئا 

 ناقش العالمة أمحد بن مسعود السيايب أحاديث هلم، وبني ضعفها يف رسالة وقد
  .سامها الرفع والضم يف الصالة

                                                           

مـنهج [مقدمـة الكتـاب . هــ 1060من مواليد آخر القرن العارش اهلجري، وذكـره مـشهور إىل سـنة ) 1(
  .1/8] الطالبني وبالغ الراغبني
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 :)1( بن حنبل أحمد اإلمام رواية عن:ًخامسا
 يرسـلهام يف :نـهوع .ًقا إىل جانبيهَلْطُا مَمُهُلِسْرُ ي:عنهو :]2/46 اإلنصاف[ يف قال 

  . أنه أرسل يديه يف صالة اجلنازة:ِلََّال عن اخلَلِقُنَو ،ن الفرضالنفل دو
 :)2(الشافعيمحمد بن إدريس اإلمام  قول عن :ًسادسا

 فـإن ،القـصد يف القـبض املـذكور تـسكني اليـدين يف الـصالة: قال الشافعي
، وابـن الشيخ زكريا بن حممـد املـرصي  عنهنقله. اهـ. أرسلهام ومل يعبث فال بأس

 ،اخلطيـب قالو. اخلطيب الرشبيني، واإلمام حييى بن محزة يف االنتصارو ،الصباغ
                                                           

، نزيـل بغـداد،  حنبل بن هالل بن أسد الشيباين املروزي األصل، أبـو عبـداهللا حممد بنأمحد بن) 1(
: ، وقيـل)هــ164(خرجت أمه من مرو وهي حاملة به فولدته يف بغداد يف شهر ربيع األول سنة 

كان إمـام املحـدثني، وإمـام املـذهب احلنـبيل، وأحـد . ل إىل بغداد وهو رضيعحولد بمرو، ثم ر
 إىل يودعاألئمة األربعة، ثقة، حافظ، فقيه، جمتهد، كان من أصحاب اإلمام الشافعي وخواصه، 

دفن يف مقربة باب حرب، و، )هـ220(القول بخلق القرآن فلم جيب فحبس، وتويف يف بغداد سنة 
ــزار ــشهور ي ــربه م ــر.وق ــديل : انظ ــرح والتع ــداد  و،2/68،70 و313- 1/292اجل ــاريخ بغ ت

  .)78( رقم 358- 11/177سري أعالم النبالء  و،423 - 4/412
ن العباس، أبو عبـداهللا الـشافعي املكـي املطلبـي، أحـد اإلمام الفقيه املجتهد حممد بن إدريس ب) 2(

 يعد من أشهر املحدثني، أمجع أئمة اجلرح والتعـديل عـىل توثيقـه ،»هـ204:ت«الفقهاء األربعة 
بـن  إلمام حييـى بـن عبـداهللا بـن احلـسن، بايع اوجاللته ومكانته العلمية بني الفقهاء واملحدثني

 حتى ناله أشد العذاب من ملـوك بنـي ] الزيدية األعالمحد أئمةأ[احلسن بن عيل بن أيب طالب، 
ًالعباس، وكان حمبا آلل بيت رسول اهللا، متشيعا فيهم، منارصا هلم بشعره ومواقفه؛ ولذلك  ً َرمي � ُِ

  :، فأنشأ أبياته املشهورةبالرفض
  فليــــــشهد الــــــثقالن أين رافــــــيض    ًإن كــــان رفــــضا حــــب آل حممــــد

ومل يلتفت النـاس إىل مـا قالـه يف : ًقال الذهبي معقبا عىل ابن معني. .ة ليس بثق: ، وقال ابن معنيكذبه
م : إىل أن قال... الشافعي وال إىل كالمه يف جامعة من األثبات َوقد آذى ابن معني نفسه بذلك، ونق ِـ ُ

إنام هذه من فلتات اللسان باهلوى العصبية، فإن ابن معني كان : حتى قال... عليه كالمه يف الشافعي
، وهتـذيب الكـامل 454 رقـم 2/56تـاريخ اخلطيـب :  ينظـر.ًلغالة يف مذهبه وإن كان حمـدثامن ا
  .1 رقم 10/5 وسري أعالم النبالء ،5950 رقم 9/23، وهتذيب التهذيب 5049 رقم 24/355
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  .)1(نص عليه يف األم: واإلمام حييى

  اإلمـام مل نجـد البحث يف كتاب األم للشافعي يف أبواب صـفة الـصالة وعند
 أي حـديث عـن ومل يـذكر ومل يرش إليه بـأدنى إشـارة، ًالشافعي ذكر الضم أصال

ديث وائل بن حجر الذي يستدلون به عىل الضم، ولـيس  حبل ذكرفيه، ÷ النبي
 سـمعت :قال ،كليب بن عاصم عن سفيان أخربنا :قال الشافعي. فيه ذكر الضم

 يديه رفعي الصالة افتتح إذا ÷النبي رأيت :قال ،حجر بن وائل حدثنى :يقول أيب
 فرأيتهم الشتاء يف أتيتهم ثم :وائل قال رأسه يرفع ما وبعد ،ركع وإذا ،منكبيه حذو

  .)2(الربانس يف أيدهيم يرفعون
فنأمر كل مصل أن يرفـع يديـه :  قال]3/241[ األم عي يفا للشاف�صَ وجدنا نلكن

إذا افتتح الصالة، وإذا كرب للركوع، وإذا رفع رأسه منه، وأن يرد يديه عن الرفع مع 
 .  انتهى.انقضاء التكبري

 ومل يذكر ،ى بني األمور الثالثةَّوَسَ و، برد اليدين عن الرفع >فقد أمر الشافعي
 منـه، وإنـام َعِفـُ إىل املكـان الـذي رَّدَرُ يف املردود أن يـواألصل ؛القبض بعد الرد

ِرف  حيتمل أن يكـون اإلرسـال هـو القـول اجلديـد  وهذا؛ اليدان من اإلرسالِتَعُ
وممـن رأى أن توضـع : ]3/92[ األوسـط يف   قول ابـن املنـذرويرجحهللشافعي، 

 ذلـك عـن وحكـيى عـىل اليـرسى يف الـصالة مالـك، وأمحـد، وإسـحاق، اليمن
مـع أن ابـن ) َيِكـُح( التمـريض َ يف النقل عن الشافعي صيغةَستخدم~اَف ،الشافعي

 يف كفايـة وقـال .املنذر من كبار علامء الشافعية؛ ألنه أخذ عن أصحاب الـشافعي
  .ساليعني اإلر- عنه الطربي أنه يستحبَلَقَنَو: ]1/165[ارياألخ

                                                           

، وكفايـة 8/407، وأسنى املطالب 2 برقم1/195اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للخطيب الرشبيني) 1(
  .3/212، واالنتصار1/181، ومغني املحتاج1/165األخيار

  .، ومل يذكر وضع اليمنى عىل اليرسى2/194ونحوه رواية النسائي . 1297 رقم 2/138األم ) 2(
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طبـة اجلمعـة �صا آخر يف وضع اليمنى عىل اليرسى أثنـاء القيـام يف خَ نووجدنا
وإن مل يعتمـد عـىل عـصا : ]3/87األم  [اجلمعة خطبة أدب  يف بابفقالوالعيدين، 

ا يف َُمهَّرِقُا أن يَِّمإَا بأن يضع اليمنى عىل اليرسى وَِّم إ: ويديهُهَدَسَ جَنِّكَسُ أن يُأحببت
  .اهـ. نتنيموضعهام ساك

 لكـل مـن ُّبِحُوأ: ]3/241األم  [صالة العيد يف باب اخلطبة عىل العصا يف وقال
 َنِّكَسُ وإن ترك االعتامد أحببت له أن ي، خطبة كانت أن يعتمد عىل يشءَّيَ أَبَطَخ

ن أا َّمـِإَ و،ا بـأن يـضع اليمنـى عـىل اليـرسىَّمـِ إ:يديه ومجيع بدنه وال يعبث بيديه
 أو عبث هبام، ، له كلهُ ما أحببتَكَرَتَ و، يضع إحداهام عىل األخرى وإن مل،يسكنهام

  .اهـ. أو وضع اليرسى عىل اليمنى كرهته له، وال إعادة عليه
 الشافعي للوضع يف خطبة اجلمعة والعيدين وإغفاله ذكر الوضع يف ُرْكِ ذ:نقول

 عىل أحـد يلفيه دلالصالة يف كتابه األم الذي حيتوي عىل مذهب الشافعي اجلديد 
أن الشافعي يقلل من أمهية وضـع اليمنـى عـىل اليـرسى يف : األمر األول: أمرين

بيـنام ) األم(الصالة إىل احلد الذي جعله ال يتنبه له أثناء كتابتـه ملوسـوعته الفقهيـة 
 فقـد ذكـر ؛ كـام يـذكر الـضم:التي ال تكاد تذكر اليوم-يذكر بقية هيئات الصالة 

 أن يكـون قـد :األمر الثـاين.  والقعود بني السجدتنيهيئات السجود، والركوع،
ذكر ذلك يف األم كام نص عليه اإلمام حييى بن محزة والرشبيني وغريهام، وأنـه إنـام 

  . يعلم سبب سقوطه سبحانهسقط من النسخ التي وصلت إلينا، واهللا
 :مذهب اإلسماعيلية :ًسابعا

  .ف عىل مراجعهمنق، ومل  هو اإلرسالاملشاهد من فعلهم يف صلواهتم
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 : في األمصار التابعين والعلماءأقوال بعض: ثامنا
 :المدينة المنورة) أ
ُالعلم، عامل أهل املدينة، وسيد التابعني يف زمانه ُاإلمام :سعيد بن المسيب) 1 َ َ .

ًال أعلم يف التابعني أحدا أوسع علما من سعيد، وهو عندي من :  ابن املدينيقال ً
  .)1(اجلميع عىل جاللته اتفق .ّأجل التابعني

ما رأيـت :  عن عبداهللا بن يزيد، قال،حدثنا عمر بن هارون: قال ابن أيب شيبة
عنـه ابـن املنـذر، وابـن  ونقلـه ،ًابن املسيب قابضا يمينه يف  الصالة كان يرسلهام

مـا أذن : القائـل وهو ابن املسيب معروفة يف العلم، ومكانة .)2(عبدالرب يف التمهيد
 وال ÷ أعلم بقضاء رسـول اهللاأجدما والثني سنة إال وأنا يف املسجد، ثمؤذن منذ 

 ]1/29[م املـوقعنيويف أعـال .]5/208سري أعالم النبالء [اهـ.  بكر، وال عمر منيأيب
قلت : قال جعفر بن ربيعة ،راوية عمر وحامل علمهسعيد بن املسيب : البن القيم

ا وأعلمهـم بقـضايا ًهـِْقا أفقههم فَّمَ أ: قال!؟ املدينةِ أهلُهَقْفَ أْنَ م:لعراك بن مالك
 مـىض  وأعلمهم بـام، وقضايا عثامن، وقضايا عمر، وقضايا أيب بكر،÷رسول اهللا 
  .ب فسعيد بن املسي-عليه الناس

حدثنا يزيـد : حدثنا عفان، قال: ]3950 رقم3/344[  ابن أيب شيبةقال :ابن الزبير) 2
  .كان ابن الزبري إذا صىل يرسل يديه: ، قالسمعت عمرو بن دينار: بن إبراهيم قالا

 والنخعي أنه يرسـلهام وال ، واحلسن البرصي، عن ابن الزبري، ابن املنذروروى
                                                           

، 5/119، وطبقـات ابـن سـعد 3/1915، ورأب الـصدع 2358 رقم 11/66هتذيب الكامل : ينظر) 1(
، 1977 رقـم 1/326، والكاشف 88  رقم4/217، وسري أعالم النبالء 4/273والثقات البن حبان 

 9/138، ومعجم رجال احلـديث للخـوئي 1/306، والتقريب 2489 رقم 4/75وهتذيب التهذيب 
  .7/249، وأعيان الشيعة 5190رقم 

  .7/246، والتمهيد البن عبد الرب 3/93، وابن املنذر يف األوسط 3952 رقم1/344ابن أيب شيبة )2(
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 ونقلـه، ]2/202[نيل األوطـار ذلك الشوكاين يف ونقل، يضع اليمنى عىل اليرسى
: ]3/92[ابن املنـذر يف األوسـط وقال . عن الليث بن سعد]3/311املجموع[ النووي

عبـداهللا بـن الـزبري، واحلـسن :  روينا عنه أنه كـان يرسـل يديـه يف الـصالةنَّمِمَف
  .)1(البرصي، وإبراهيم النخعي، وابن سريين

حـدثنا : عن أمحـد بـن حنبـل، قـال: ]10/404تاريخ بغـداد [ ج ترمجة ابن جريويف
 وأخـذها ،أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الـصالة عـن عطـاء: عبدالرزاق، قال

 وأخذها أبو بكر عـن النبـي ، وأخذها ابن الزبري عن أيب بكر،ابن الزبريعطاء عن 
 أن اإلرسـال ومعلوم .اهـ.وكان ابن جريج حسن الصالة:  عبد الرزاققال ،÷

؛ فإذا كان ابن الزبري قد أخذ صالته جابن الزبري وعطاء، وابن جريمن صفة صالة 
ة أيب بكر الـصديق إن اإلرسال من صفة صال: عن أيب بكر فنستطيع أن نقول

 اليـدين يف الفريـضة يف إرسـال العمل عـىل واستمر .÷التي أخذها عن النبي
بـن ا املسجد النبوي الرشيف من عهـد النبـي إىل زمـن مالـك بـن أنـس، وسـعيد

ْملَاملسيب، وعبداهللا بن الزبري و   . هلم يف املدينةٍوا بمخالفَُلابَقُ يَ
كـان مـن أكـابر األنـصار :  ابن شـهابقال :بن سـهلأسعد أبو أمامة ) 3

 .)2( اجلميع عىل توثيقهاتفق. وعلامئهم
 عـن عبـد اهللا بـن ،حدثني عبد الرمحن بن إبـراهيم : أبو زرعة الدمشقيروى 

 -بن سـهلايعني - أبا أمامة َرَ أنه مل ي: عن بكر بن عمرو، عن حيوة،حييى املعافري
م دينـة حتـى قـدم الـشا من أهل املاًدَحَ وال أ،واضعا إحدى يديه عىل األخرى قط

                                                           

  .2/202، ونيل األوطار 3/311موع للنووي ، واملج7/245التمهيد : وينظر)1(
َاختلف يف صحبته، وهو معدود يف الصحابة الذين روى عنهم الزهري) 2( ِ ُ أدرك النبي ومل يـسمع : قال البخاري. ْ

  .441 رقم1/239، وهتذيب التهذيب 403 رقم25/25هتذيب الكامل . صحب النبي: وعن أيب داود. منه



 ]49[                                                                    أقوال بعض التابعني والعلامء يف األمصار يف اإلرسال 

  .)1(اهـ.ه وناسا معه يضعونَّفرأى األوزاعي
:  من اجلدير بالذكر أن املدينة املنورة حافلة بسادات األمة وأعالم العلـامء:تنبيه

داهللا بـن احلـسن، كاإلمام الـسجاد سـيد التـابعني وأوالده، واإلمـام الكامـل عبـ
  .لون مسبلنيوإخوانه، وأوالدهم األئمة الكبار، وكلهم كانوا يص

 :مكة المكرمة) ب
شيخ : الذهبي قال من أجالء التابعني، وهو :]هـ114: ت[عطاء بن أبي رباح) 1

قال  .ابن سعد، وابن حبان، وابن حجر، وغريهم وثقه .اإلسالم، مفتي احلرم
  .)2(وا من حديث عطاء ما استطعتمُذُخ: جعفر الباقر أبو

أنه كان يكره أن جيعـل :  عن عطاء،جي عن ابن جر]311 رقم2/276[  عبدالرزاقروى
 وكـرهالرجل يده اليرسى إىل جنبه، وجيعل كفه اليمنى بني عضده اليرسى، وبني جنبـه، 

  .أن يقبض بكفه اليمنى عىل عضده اليرسى، أو كفه اليرسى عىل عضده اليمنى
، اإلمام العالمة احلافظ، شيخ  بن عبد العزيز بن جريجعبدامللك :جابن جري) 2

ثبت، : وقال أمحد .َةَّكَِم بَمْلِعْ الَنَّوَ من دوأول، صاحب التصانيف، احلرم
  .)3(ّصحيح احلديث، مل حيدث بيشء إال أتقنه

  .)4( يف إزار ورداء مسبل اليدينج يصيل ورأيت ابن جري:زاقرعبدال قال
                                                           

  .10/384تاريخ دمشق ، و1785 رقم319تاريخ أيب زرعة الدمشقي ص) 1(
واجلـرح ، 5/467، والطبقـات الكـربى 3933 رقـم 20/69، وهتـذيب الكـامل )خ(اجلداول : ينظر) 2(

  .4753 رقم 7/174وهتذيب التهذيب ، 5/78، وسري أعالم النبالء 1145 رقم 3/1001 والتعديل
، 1687 رقـم 5/356تعـديل ، واجلـرح وال5/491ابـن سـعد و ،6/325سري أعـالم النـبالء : ينظر) 3(

، وهتـذيب 3539 رقـم 18/338، وهتذيب الكامل 10/400، وتاريخ بغداد 7/93وثقات ابن حبان 
  .4345 رقم 6/352التهذيب 

  . 7/245، والتمهيد 33046 رقم2/276املصنف ) 4(
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 .، صاحب العدل والتوحيدواملفرسين، شيخ القراء اإلمام :برجمجاهد بن ) 3
  .)1(أمجعت األمة عىل إمامة جماهد واالحتجاج به :الذهبي قال

 أنـه : عن جماهـد،]بن أيب أسلم[ ليثعن  ]3947 رقـم1/343[ ابن أيب شيبة روى
 : ويقـول،ِغْسـُّ أو عـىل الر، عىل كفـه: يقول،كان يكره أن يضع اليمنى عىل الشامل

  مكة من أهل واضح يف أن عملوهذا . أهل الكتاب يفعلونه:ويقول ،فوق ذلك
 ْنَالصحابة والتابعني عىل إرسال اليدين، كعمل أهل املدينة، ولـو كـان يف مكـة مـ

 يف مـصنفه بـاب اإلرسـال يف َبَّوَيضع يمينه عىل شامله لذكره عبـدالرزاق ألنـه بـ
، ُفَرْعُ عنده ال يفالقبضًالصالة أو الضم، ومل يذكر أحدا ممن قال أو عمل بالضم؛ 

. وإمـامهم وهو شيخ املحدثني اطالعه، وسعة ه،لمً دليال مع غزارة ع عليهمل جيدو
  . اإلرسال عن عدد من الصحابة والتابعني وتابعيهمُ ثبوتَيِوُوقد ر

 :البصرة - :العراق) ج
ً كان احلسن جامعا، :قال ابن سعدمن أكابر التابعني،  :)2(الحسن البصري) 1

ًعاملا، فقيها، ثقة، مأمونا، عابدا، ناسكا، كثري العلم ً ً ً ً. 
 عـن ،حدثنا هـشيم:  قال،حدثنا أبو بكر: ]3949 رقـم1/344 [قال ابن أيب شيبة

 .ام يف الـصالةهيأهنـام كانـا يرسـالن أيـد:  عن إبراهيم، ومغرية، عن احلسنيونس
ام يف هيوروي عن احلـسن وإبـراهيم أهنـام كانـا يرسـالن أيـد: الرب وقال ابن عبد

فممن روينا عنه أنـه كـان يرسـل  :]3/92[  ابن املنذر يف األوسطوقال .)3(الصالة
                                                           

، وهتـذيب 5783 رقـم 27/228، وهتـذيب الكـامل )خ(، واجلداول 4/449سري أعالم النبالء : ينظر)1(
  .1469 رقم 8/319، واجلرح والتعديل 6783 رقم 10/37التهذيب 

ًكان إماما كبري الشأن عدليا، قواال باحلق، آمرا باملعروف، ناهيا عـن املنكـر: وقال يف اجلداول)2( َّ �ً ينظـر طبقـات . ًً
  .4/563، وسري أعالم النبالء 1216 رقم 6/95، وهتذيب الكامل )خ(، واجلداول 7/156ابن سعد

  . 2/201، ونيل األوطار 7/246لتمهيد ا) 3(
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 وزاد. عبداهللا بن الزبري، واحلسن البرصي، وإبراهيم النخعي، وابن سـريين: يديه
  .ً القايض أبو الطيب أيضا عن ابن سريينوحكاه: ]3/268[املجموعالنووي يف 

  :)1(]هـ116: ت[ بن سيرينمحمد ) 2
:  عـن ابـن سـريين،ن عون ع،حدثنا ابن علية :]1/344[يف مصنفه ابن أيب شيبة قال

  .إنام فعل ذلك من أجل الدم: أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشامله، قال
يتخري : كان األوزاعي يقول:  أليب بكر الرسخيس احلنفي]1/112[  املبسوطويف 

ًإنام أمـروا بـاالعتامد إشـفاقا علـيهم؛ :  يقولوكان بني االعتامد واإلرسال، املصيل
ُألهنم كانوا يطول ِّ  فقيـل ،أرسـلوا إذا أصـابعهم َوسؤر ُ فكان ينزل الدم؛َون القيامَُ

اه أبـو حكو: ]3/312[لنوويل املجموع ويف .اهـ.عليكم حرج ال اعتمدتم لو :هلم
  .ًالقايض الطيب أيضا عن ابن سريين

  :]هـ95: ت[ سعيد بن جبير) 1 : الكوفة-
 املقرئ، الشهيد، أحد  اإلمام احلافظ:]4/320[ سري أعالم النبالءيف الذهبي قال 

َاألئمة األعالم، وكان يق  اتفق اجلميع عىل توثيقه، ومل يتكلم ، العلامءُِذبْهَج:  لهُالُ
َلل رَهوًفيه أحد إال بخري، قتله احلجاج صربا،  َ  وكان ؛ من جسدهقطع بعد أن ُهُسْأَّ

 .)2(ما يل ولسعيد بن جبري: احلجاج يقول بعد مقتله
                                                           

مل يكـن :  عـثامن البتـيوقـال . كان ابن سريين نسيج وحده:خليف بن عقبة قال .اإلمام، شيخ اإلسالم) 1(
. كان ابن سريين أفطن من احلسن يف أشياء:  ابن يونسوقال .بالبرصة أحد أعلم بالقضاء من ابن سريين

روى املنصور بـاهللا : قال يف اجلداول. جيل، وابن حبان، واحلاكم أمحد، وابن معني، وابن سعد، والعوثقه
ًكان مشهورا بتعبري الرؤيا، وهو ممن بايع احلسن بن احلسن وخرج . أنه كان عديل املذهب، وصحح ذلك

، وثقـات ابـن 1518 رقم  7/280اجلرح والتعديل : ينظر. معه، وأثنى عليه اجلميع، ومل يقدح فيه أحد
 1/562، 664 رقـم 1/351، والعلـل ومعرفـة الرجـال 7/193ات ابن سعد ، وطبق5/348حبان 

  .4/606، وسري أعالم النبالء 251 رقم 1/90، وتاريخ البخاري الكبري 1344رقم 
ُخرج مع ابن األشعث عىل احلجاج، وملا هزم ابن األشعث يف معركة دير اجلامجـم اختفـى ابـن جبـري، وتـوارى ) 2( ِ َّ َ ْ

ّلنواحي، وظل خمتفيا اثنتي عرشة سنة، وكـان يـذهب إىل مكـة مـرة أو مـرتني إىل عن الناس، وتنقل يف ا ّ ّّ ً َّ
= 
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:  عن عبداهللا بن العيـزار، قـال،حدثنا حييى بن سعيد: ]1/344[ ابن أيب شيبةقال
َال وُجَ فرأى ر،كنت أطوف مع سعيد بن جبري ًعا إحدى يديه عىل األخرى هذه ِاضً

  .)1(عىل هذه، وهذه عىل هذه، فذهب ففرق بينهام ثم جاء
  :فيتضح من هذه القصة أمور ثالثة: ]61-60[ الرباهني املستبانة يفقال

 ُهََّريَ بدليل أن ابن جبـري غـ؛يدين إحداهام عىل األخرى منكرع الض أن و:األول
َرا فَكْنُ مْمُكْنِى مَأَ رْنَم«: ÷؛ لقول النبيِرِكْنُ وظيفة املوهذهبيده،   ؛)2(»ِهِدَِي بُهِّْريَغُيْلً

  . ومل ينكر عليه أحدوالصحابة والتابعون حارضون
  . الوضع املذكورََّريَيل أن ابن جبري غ بدل؛ن إرسال اليدين يف الصالة هو املعروفَأ :الثاين

 إحـدى يديـه ٌعِاضـَ وٍّلَصُن السياق يدل عىل أنه ليس يف احلرم الرشيف مَأ :الثالث
 يدل عىل أن العمـل يف مكـة، ومجيـع املنـاطق عـىل وهو ؛ هذا الرجلُْريَعىل األخرى غ

                                                           

ّ ذات مرة وقعوا به وأحرضوه إىل احلجاج، وكان وايل مكـة آنـذاك خالـد القـرسيويفاحلج أو العمرة،  ّ .
يد  سـع:قـال ؟ما اسمك: ملا ظفر احلجاج بسعيد بن جبري وأوصل إليه قال له:  عون بن رشد العبديقال

 قـال لقد شقيت وشقي أبـوك، :قال باسمي منك، َ أيب كان أعلم:قال.  بل شقي بن كسري:قالبن جبري، ا
ُ أل:قالالغيب إنام يعلمه غريك، : له ا ً إهلُ أن ذلك بيدك ما اختذتُ لو علمت:قال !ا تلظىًارَ بالدنيا نَكنََّلِْدبَ

 بـل :قال فاخرت أي قتلة تريد أن أقتلك، :قال،  عليهم بوكيلُ لست:قال؟ فام قولك يف اخللفاء:قالغريك، 
، فأمر به، فـأخرج ليقتـل، ةخريف اآلاهللا مثلها اخرت يا شقي لنفسك، فواهللا ما تقتلني اليوم قتلة إال قتلك 

تـك عـىل اهللا وحلـم اهللا أ عجبت من جر:فقال ؟ فأمر احلجاج برده، وسأله عن ضحكه:فلام وىل ضحك
ا عبـده ً أشهد أن ال إله إال اهللا وحد ال رشيـك لـه، وأن حممـد:قالَّب لوجهه ُعنك، فأمر به فذبح، فلام ك

 عىل أحد يقتله من بعـدي، فـذبح واحتـز ه اللهم ال تسلط:ثم قال ،ورسوله، وأن احلجاج غري مؤمن باهللا
 أنـه كـان ويـروى فـامت، ُةَلََك األهومل يعش احلجاج بعده إال مخس عرشة ليلة حتى وقعت يف جوف .رأسه

مـروج الـذهب :  ينظـر.مايل ولسيعد بن جبري، كلام عزمت عىل النوم أخذ بحلقي: قول بعد قتل سعيدي
) 100-81(، تاريخ اإلسـالم6/258، وطبقات ابن سعد 591 رقم4/272، وحلية األولياء 3/164

 .84، والفلك الدوار 2245 رقم10/358، هتذيب الكامل 370-366ص
  .7/246، وابن عبدالرب يف التمهيد 3/92سط وروى نحوه ابن املنذر يف األو) 1(
، 5649 رقـم3/285، ومـصنف عبـدالرزاق 2172 رقـم4/407، والرتمـذي 87 رقم1/69مسلم ) 2(

 1/541، وابـن حبـان 11876 رقـم4/184، و11514 رقـم4/109، و11460 رقم4/98وأمحد 
  .11293 رقم6/94، والبيهقي يف السنن 307رقم
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  .ل فج عميق من كاملسلمونإرسال اليدين يف الصالة؛ ألن املسجد احلرام هيوي إليه 
: ]4/520[ يف سري أعالم النبالء قال الذهبي    :)1(]هـ96: ت[إبراهيم النخعي) 2

الكويف اإلمام احلافظ، أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي 
ِفقيه العراق، أحد األعالم، كان مفتي أهل الكوفة، وهو والشعبي فقيها زماهنام َ ُِ ْ.  

:  عـن إبـراهيم، عن مغـرية،عن الثوري وهشيم أو أحدهام: ]2/276[ عبدالرزاققال
 .)2(ابن أيب شيبة، وابن عبدالرب، وابن املنذر: ونقل ذلك .ًال يديهِدْسُنه كان يصيل مإ

  :)3(]هـ175: ت[الليث بن سعد :مصر) د
وفيـه الليث بن سعد عـامل الـديار املـرصية، : ]8/136[   سري أعالم النبالءيف 

َفقيه مرص، وحمـدثها، > ُ الليث كان: ]8/143[ًأيضا َ ََ ِّ َ ُ َ ْ ْحمَوِ َ، ورئيـسها،اَهَمِشَتـُ ََ  ْنَمـَو َِ
 حتـت مـن وناظرهـا ،وقاضـيها، مـرص متـويل َِّنإ بحيـث ُاإلقليم؛ ِهِودُجُِوب ُرِخَتْفَي

  .اهـ.ومشورته رأيه إىل ويرجعون أوامره،
 ُقاسم عنه، والليث يف رواية ابن الٌذهب مالك: ]7/245[ التمهيديف  ابن عبدالرب قال

                                                           

: ينظـر. ًغه موته فسجد هللا شكرا، ومات بعد احلجـاج بأربعـة أو مخـسة أشـهرً خمتفيا من احلجاج فبلكان)1(
 1/333، وتـاريخ البخـاري الكبـري 473 رقـم 2/144، واجلرح والتعديل 6/270طبقات ابن سعد 

، 4/8، وثقات ابـن حبـان 245 رقم 1/35، وامليزان 265 رقم 2/233، وهتذيب الكامل 1052رقم 
، وسـري أعـالم النـبالء 316 رقم 1/313، وإكامل هتذيب الكامل 292 رقم 1/160وهتذيب التهذيب 

  .1/69، وتذكرة احلفاظ 4/520
، ونيل 3951 رقم1/344، ومصنف ابن أيب شيبة 7/246، والتمهيد 3/92وروي نحوه يف األوسط ) 2(

  .3/268، واملجموع للنووي 2/201األوطار 
ُ الليث :وعن الشافعي. ابن معني، والنسائي وغريهم ابن سعد، ووثقهثقة حجة بال نزاع، : قال الذهبي) 3(

، وهتـذيب 5016 رقـم 24/255هتـذيب الكـامل : ينظـر. أفقه من مالك إال أن أصحابه مل يقومـوا بـه
، 12 رقـم 8/136، وسـري أعـالم النـبالء 8 رقـم 2/138، والتقريـب 5910 رقم 8/401التهذيب 
، والعلــل ومعرفــة الرجــال 1015 رقــم 7/179، واجلــرح والتعــديل 2911 رقــم 2/361وامليــزان 

  .7/360، والثقات البن حبان 659 رقم 1/350
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َِّيلإ ُّبَحـَ اليدين يف الـصالة أُلْدَس: ُوقال الليث ؛ اليدين يف الصالةِلْدَىل سِ سعد إُْنبا َ ،
ُإال أن ي يف  وقـال النـووي .اهــ.ا فال بأس أن يضع اليمنى عىل اليرسىَيْعَيَ فَ القيامَيلِطَّ

   .ذهب الليث بن سعد اإلرسال عن مالك هي مَ روايةَِّنإ: ]4/144[ رشح صحيح مسلم
يرسلهام، فإن طـال ذلـك عليـه : وقال الليث بن سعد ]3/268[ ويف املجموع

  .وضع اليمنى عىل اليرسى لالسرتاحة
 :)1(]هـ157: ت[ األوزاعي :َّالشام) هـ

 : قال ابـن سـعد،إمام أهل الشام، عبدالرمحن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعي
ٌفقيه متبع: قال أبو حاتم، م والفقه، كثري احلديث والعلكان ثقة مأمونا َ َّ   .اهـ.ُ

نقل ابن سيد الناس عن األوزاعي التخيري : ]2/193[ نيل األوطار يف الشوكاين قال
 ْنَمـ: قـال األوزاعـي: ]7/245[ التمهيديف  ابن عبدالرب قالو .بني الوضع واإلرسال

 أليب بكر الرسخـيس ]1/112[ املبسوط ويف . قول عطاءوهو، َكََر تَاءَ شْنَمَ، وَلَعَ فَاءَش
َُخيري املصيل: كان األوزاعي يقول: احلنفي َّ إنـام : وكـان يقـول بني االعتامد واإلرسال، ُ

ُاقا عليهم؛ ألهنم كانوا يَفِْشوا باالعتامد إُرِمُأ  َوسُؤُر ُمَّ الـدُلِزْنـَ فكـان ي؛َ القيـامَونُلـِّوَطً
  .اهـ.عليكم حرج ال اعتمدتم لو :هلم فقيل ،أرسلوا إذا أصابعهم

 بـني االعـتامد واإلرسـال ُّيِ األوزاعـََّريَخـ: ْمُُهلْوَوق :]63[ صاحب الرباهني قال
 :وحينئذ التخيري إنام هو بعد طول اإلرسال؛واضح من كالم األوزاعي نفسه أن هذا 

 بأن الناس ٌرِعْشُم لو اعتمدتم ال حرج عليكم :ُهُوقول وإن شاء ترك، ،فإن شاء اعتمد
 واضح يف أن أهل الشام من الـصحابة والتـابعني وهذاجون من االعتامد، كانوا يتحر

، وهو عىل ملة كانوا يرسلون؛ ألن األوزاعي هو عامل أهل الشام بال نزاع فهم عىل ملته
 سـعد واألوزاعـي  هذا فإن الضم عنـد مالـك والليـث بـنومع .الصحابة والتابعني

                                                           

  .5/266، واجلرح والتعديل 7/488، وطبقات ابن سعد 3918 رقم 17/307هتذيب الكامل ) 1(
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 ؛ إذا طـال القيـام فقـطعانة يف النافلة يرون أن فعل الضم إنام هو لالستوأهنم، مكروه
ال أعرف ذلك يف الفريضة، وكان يكرهه، ولكـن : قال مالك : قال ابن القاسملذلك

، مإذا طال القيا:  كلمتيفتأمليف النوافل إذا طال القيام فال بأس بذلك يعني به نفسه، 
 مـن أجـل  ذلكَلِعُإنام ف:  ذلك وضوحا ما روي عن ابن سريينويزيديعني به نفسه، 

َِّيل اليدين أحب إُلْدَس:  الليث بن سعدوقول ،الدم  ، يطيل القيام فيعيا فال بأسن إال أَ
  .ًإنام أمروا باالعتامد إشفاقا عليهم:  األوزاعي السابقوقول

ُ مالكا حَّنَومعلوم أ  يف الشام بـال ٌةَّجُ حَّيِ األوزاعَّنَأَو يف احلجاز بال نزاع، ٌةَّجً
 بـن ُدَْمحَ أُامَ اإلمِ هبؤالء الثالثةَّجَتْح~ افقد يف مرص بال نزاع؛ ٌةَّجُ حَ الليثوأننزاع، 

 ففـي ؛ب عىل املـأموم إىل الثوري عىل أن الفاحتة ال جتحنبل يف مناطقهم باإلضافة
، ÷ هـذا النبـي: قـال أمحـد: ]638-1[ البن قدامة احلنبيل مع الرشح الكبرياملغني

 أهل احلجاز، وهذا الثوري يف أهل العـراق، وأصحابه، والتابعون، وهذا مالك يف
 ُلُجـَّ الر:قالوا ماوهذا األوزاعي يف أهل الشام، وهذا الليث بن سعد يف أهل مرص 

  .اهـ.ٌةَِلاطَه بُتَالَ ص: ومل يقرأ هوُهُامَِم إَأَرَصىل وق
 أن ؛ فيحتمـلة إرسال اليدين فهـو مـن الـسنة الظـاهرِ هؤالءُبَهْذَوم

 .؛ ألنه غري مرشوع عندهم بعد هؤالءيكون الوضع نشأ من
ــذيويف ــل الرتم ــبيل]37[ رشح عل ــب احلن ــن رج ــوري:  الب ــع الث  ،إذا اجتم

.  ومالك عىل أمر فهو سنة، وإن مل يكن يف كتـاب نـاطق؛ ألهنـم أئمـة،واألوزاعي
األوزاعـي بالـشام، والثـوري بالكوفـة، ومالـك :  األئمة مخـسة:وقال الفالس

َّباحلرمني، وشعبة ومح العـراق، و أن احلجـاز، فاتـضح ؛انتهـى. زيد بالبرصةُْن بُادَ
 عهد الصحابة يف تلـك املنـاطق، من الصالة يف اليدين إرسالمرص عىل والشام، و

 ، معمر بن راشد وتلميـذه عبـدالرزاق الـصنعاين، باإلضافة إىلوالتابعني وتابعيهم
  . باليمن واحلجاز والعراق وغريهاًمجيعاوأئمة آل البيت 
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 أدلة اإلرسال:  الثانيالمبحث
 الوضـع هـو يف غريهـا أمكان يف الـصالة أ سواء:  أثناء القيامإرسال اليدين َِّنإ

 عـىل وجـه التكليـف ُ القيامُبَلْطُ املتبادر إىل الذهن عندما يوهوالطبيعي لليدين، 
 لـه بالقيـام عـن وضـعية يديـه عنـدما يريـد َرِ ال يسأل اآلمـَ املأمورألنالرشعي؛ 
ًلألمر، وال تأخذه حرية يف كيفية الوضع، بل تـراه يقـف منتـصبا واضـعا االمتثال  ً

يديه يف وضعهام الطبيعي إىل جانب فخذيه، وهو واثق من نفسه بأنه قد أدى األمـر 
ُكام هو مطلوب منه من غري زيادة وال نقصان َّلما كان القيام  وهلذا؛ ٍ ْركنًاَ  من أركان ُ

لطبيعية التي ال  األصلية واَسال اليدين هو اهليئةالصالة التي ال تصح إال هبا كان إر
كالـضم، أو االختـصار، أو االتكـاء :  من هيئات القياموما عداه حتتاج إىل دليل،

َ المكلف بـأداء فريـضة ُمِزْلُ ثانوية حتتاج إىل دليل يٌهيئات – عىل عصا، أو نحوها َّ َْ ُ
  .القيام يف الصالة عىل تلك اهليئة دون غريها

 الفقهاء القائلون باإلرسال بالروايات التي تنهى عن الضم؛ ألنه من فعل  استدلوقد
 اسـتدلوا باألحاديـث كاماليهود؛ وألنه عادة من عادات الناس أمام ملوكهم وأمرائهم، 

، ومنـدوبات، ٍننَُمـن فـروض، وسـ:  الـصالة بالتفـصيلُ فيها صـفةَِركُالشهرية التي ذ
ْومستحبات، ومل يذ  رواية من الروايات التي متسك هبا ُّصح لدهيم أيتمل  فيها الضم، وْرَكُ

  :ًوا البقاء عىل األصل وهو اإلرسال، وإليك بعضا منهاالقائلون برشعية الضم؛ فاختار
من كتاب املناهي  اهلادي حييى بن احلسني يف  اإلمام اإلمام املرتىض حممد بنأخرج )1

 ÷ أن رسول اهللا :%بائه عن عيلاإلسناد املتصل عن آ ب] 25 رقم2/760[ جمموع رسائله
ْ جيْنَ أهنى  وأمـر أن ؛ِذلـك فعـل اليهـود: وقـال عىل صدره يف الـصالة، ُهَدَ يُلُجَّ الرَلَعَ

  .)1( ]247[ ًأيضا يف املجموعة الفاخرة املصورة لإلمام اهلادي وهو ،يرسلهام
                                                           

منهم السيد العالمة احلـافظ أبـو عبـداهللا العلـوي يف اجلـامع : هذا احلديث أخرجه عدة من أهل البيت وشيعتهم) 1(
= 
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 لنبـيإسناده إىل اب )خ( احلافظ حممد بن منصور املرادي يف كتابه املناهيروى) 2
 َرَمَأَ كذلك املغلول، و:وقالأنه هنى أن جيعل الرجل يده عىل يده وهو يصيل، : ÷

  .)1(ً يديه إذا كان قائما يف الصالةَلِسْرُ أن ي÷ اهللاُرسول
 يده حتت األخـرى َلِخْدُأنه هنى أن ي: ÷ ًافظ املرادي أيضا عن النبياحل أخرجو) 3

  .)2(وأمر أن يرسلهام ذلك فعل اليهود :وقال ؛عىل صدره وهو يصيل
: أنه قال ÷  عن رسول اهللا، عن اإلمام القاسم الريس،ًأيضا احلافظ روىو) 4

َإذا كنت يف الصالة قائما فال ت«  يدك اليمنى عـىل اليـرسى، وال اليـرسى عـىل ْعَضً
 فإنـه أحـرى أن ال ؛ًاالَسِْرا إَمُهْلِسْرَ أِْنكَلَ و، فإن ذلك تكفري أهل الكتاب؛اليمنى

 به اإلمام القاسم بن حممـد يف االعتـصام، وابـن احتج ؛»لبك عن الصالةتشغل ق
  .)3( العالمة حممد بن صالح الساموي اليمنيةحريو
حديث   أشهرهاْنِوم الضم، ُرْكِ فيها ذْدِرَأحاديث صفة صالة النبي مل ي َِّنإ) 5

حممد بن عمرو بن  عن ]794 رقم1/284[أخرج البخاريفقد : أيب محيد الساعدي
 فقال ÷ النبي َةَالَص اَنْرَكَذَف ÷ النبي أصحاب من نفر مع اًِسالَج كان أنه: طاءع

                                                           

، واإلمام اهلادي عـز الـدين ) خ(، واإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض يف كتابه األنوار أدلة األزهار )خ(ايف الك
، والقـايض العالمـة 1/362، واإلمام القاسم بن حممد يف االعتصام )خ(ابن احلسن يف كتابه رشح البحر الزخار

وهذا إسـناد يف هنايـة الـصحة، : وقالة احلديث، ، وجزم بصح5/48احلافظ الساموي يف كتابه الغطمطم الزخار 
وقال السيد جمـد الـدين املؤيـدي يف املـنهج ! كيف ال، ورجاله تلك السلسلة النبوية املطهرة بتطهري اهللا ورسوله؟

  . أرويه بالسند الصحيح إىل اإلمام املرتىض لدين اهللا حممد بن اهلادي إىل احلقوأنا: 26األقوم ص
، 5/48، وابن حريوة يف كتابه الغطمطم الزخـار 1/362القاسم بن حممد يف االعتصام احتج به اإلمام ) 1(

وهذا إسـناد يف هنايـة الـصحة، كيـف ال ورجالـه تلـك السلـسلة النبويـة : وجزم بصحة احلديث، وقال
 وأنا أرويـه بالـسند: 26املطهرة بتطهري اهللا ورسوله، وقال السيد جمد الدين املؤيدي يف املنهج األقوم ص

 إىل اهللا املرتـىض بـن زيـد بـن زيـد بـن عـيل وأنـا الفقـري ، .الصحيح إىل احلافظ حممد بن منصور املـرادي
  املحطوري الريس احلسني أرويه عن السيد املؤيدي وغريه

  .5/48، وابن حريوه يف الغطمطم الزخار 1/362احتج به اإلمام القاسم بن حممد يف االعتصام ) 2(
  .5/48، والغطمطم الزخار 1/362االعتصام : ينظر) 3(
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 جعل ََّربَك إذا ُهُتْيَأَر :÷ اهللا رسول ِةَالَِصل ْمُكَظَفْحَأ ُكنت أنا :الساعدي محيد أبو
 سهرأ رفع فإذا ،ظهره ََرصَه ثم ركبتيه من يديه َنَكْمَأ َعَكَر اَِذإَو ،منكبيه َاءَذِح يديه

 وال ٍشَِرتْفُم َْريَغ يديه وضع سجد فإذا ،ُهَانَكَم ٍارَقَف ُّلُك َودُعَي حتى استوى
 جلس الركعتني يف جلس فإذا ،َةَلْبِقْال رجليه أصابع بأطراف واستقبل ،اَمِهِِضابَق

 ُهَلْجِر َمَّدَق ِةَرِاآلخ الركعة يف جلس وإذا ،اليمنى ونصب اليرسى رجله عىل
، 730 رقم1/252[ أبو داود وأخرج. مقعدته عىل وقعد، خرىاأل ونصب ،اليرسى

، 863، 862 رقم1/280[، وابن ماجة ]305، 304 رقم2/105[والرتمذي  ،]733، 731
 من عرشة يف الساعدي محيد أبا سمعت:  عن حممد بن عمرو بن عطاء]1061ورقم 

 رسول ةبصال أعلمكم أنا :محيد أبو فقال ؛قتادة أبو فيهم ÷ اهللا رسول أصحاب
َمل :قالوا ؛÷ اهللا  ،بىل :قال ،صحبة له ناَمَدْقَأ وال ،ًةَعْبَت له بأكثرنا َتْنُك ما فواهللاِ ؟ِ

 حتى يديه رفع ثم ،كرب الصالة إىل قام إذا ÷ اهللا رسول كان :قال !ْضِرْاعَف :قالوا
ام انتهى من إلخ، فل... يقرأ ثم ، موضعه يف منه وعض َّلُك َّرِقُيَو ،منكبيه هبام َيِاذَُحي

  .اهـ. ÷@اهللا رسول يصيل كان هكذا؛ َتْقَدَص :قالوا -وصف الصالة
 وضع اليدين، فلو كـان النبـي َطَقْسَأ »ِهِعِضْوَ مِ يفٍوْضُ عَّلُ كَّرِقُى يَّتَح« :فقوله

 مـن ُ عليه النفوسْتَِلبُا جَِم ألخذوه عليه لُ اليمنى عىل اليرسى ومل يذكره هلميضع
 عىل ٌ إياه دليلهمُفتصديقاملتحدي يف حال اختباره وامتحانه؛ احلرص عىل إسقاط 

 وا حـرضالـذين بـني الـصحابة ْنِمـَو اليمنى عىل اليـرسى، ُعَضَ ال ي÷ أن النبي
َعرض صالة رسول اهللا  قـال.  وحممـد بـن مـسلمة، وسـهل بـن سـعد،ٍدْيَسُ أبو أَْ

 أيب سـنن يف الـصالة صـفة يف احلـديث: ]1/264[يف فتح الباري بن حجرا احلافظ
 ،قتـادة أبـا منهم داود أبو ىَّمَسَو الصحابة من عرشة كانوا أهنم خزيمة بناو ،داود
  .انتهى.سلمةم بن وحممد ،عنده هريرة أبو اًأيض ومنهم ،سعد بن وسهل ،أسيد وأبا
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 مقـام التحـدي،  كان يف يف اإلرسال؛ ألن أبا محيد الساعديٌ واضحةٌ حجةوهو
 ؛ رسـول اهللاصـالةصفة بـ هـم عليـه أنـه أعلمينملنكر عىل الصحابة اِواالحتجاج
 ْتَلـِبُا جَِمل ؛ له تبعةنا ما كنت بأكثر: حيث قالوا له،ٍةَّرَ مَلَّوَوا له أُمَّلَا سولكوهنم م

÷ وصف هلـم صـالته ا َّمَل وعدم التسليم لألتراب إال ،عليه األقران من التنافس
َ منهـا شـيئا ع ومل يـرتك،  سبيل االستقصاء للـسنن والفـرائضعىل :  فقـالوا؛ُهَمـِلً

 ُ لو كان القـبضفحينئذ ؛ام عندهمب لكونه أخربهم ؛صدقت، وسلموا له ما ادعاه
 ِالَمِّ الـشَذْخَ أَ أو نسيتَتْكَرَيا أبا محيد ت: من صفة الصالة ألنكروا عليه قائلني له

َ أل؛باليمني يتناقـشون فيـه عـىل أقـل  بأهنم ٌةَيِاضَ قُ والعادة؛ احتجاجُامَقَ مَامَقَمْ الَّنِ
  . القبض يف صفة الصالةِكْرَا أهنم متفقون عىل تنَْمِلَ مل يناقشوه عُفحيث ؛يشء

 أنه كان خيفى عىل الكثري -أي حديث أيب محيد– وفيه: ]2/309[ ابن حجر يف الفتحقال
   . اهـ.َرِّكُ وربام تذكره بعضهم إذا ذ÷من الصحابة بعض األحكام املتلقاة عن النبي 

ِعطاء بن السائب، عن سامل الـرباد،  عن ]863 رقم1/539[ ما رواه أبو داود )6 َّ : لقـاَ
 ؛÷اهللا رسـول صـالة عـن انَْثِّدَح :له فقلنا مسعود أبا األنصاري عمرو بن عقبة أتينا
 أصـابعه وجعـل ،ركبتيـه عـىل يديـه وضـع ركع فلام ،فكرب املسجد يف أيدينا بني فقام

 ْنَمـِل اهللاُ َعِمَس «:قال ثم ،منه ءيش ُّلُك استقر حتى قيهمرف بني وجاىف ،ذلك من أسفل
ِمح  ثـم األرض عـىل كفيـه ووضـع وسجد كرب ثم ،منه ءيش كل استقر حتى فقام» ُهَدَ

 ءيش كل استقر حتى فجلس رأسه رفع ثم ،منه ءيش كل استقر حتى مرفقيه بني جاىف
 ثـم ،صالته فصىل ؛الركعة ههذ َلْثِم ركعات أربع صىل ثم ،أيضا ذلك َلْثِم ففعل ،منه
، واحلـاكم ]1038 رقـم2/187[ النسائي وأخرجه. يصيل ÷ اهللا رسول رأينا هكذا :قال

ــستدرك ــححه ]1/224[يف امل ــسنده وص ــيس يف م ــذهبي، والطيالي ــم1/86[ ال ، ]620 رق
 6/68[، وأمحـد ]2686 رقـم3/126[، واألوسـط ]668 رقـم17/240[والطرباين يف الكبـري 
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  .]2/127[، والبيهقي يف السنن ]2962 رقم1/257[ف ابن أيب شيبة ، ومصن]17075رقم
ْفرواية أيب مسعود ذكرت كيفية الصالة وسننها ومل يذكر فيها وضع اليدين َ َ َ. 

، والرتمـذي ]1/241[ احلاكم يف املـستدركأخرج -أ: حديث امليسء صالته)7
ـــم2/100[ ـــم302 رق ـــحيحه ،]1053، ورق ـــة يف ص ـــن خزيم ـــم1/274[ واب ، ]545 رق

 رسـول عند اًجالس كان أنه: -�ياِرَْدوكان ب- عن رفاعة بن رافع]1/95[والدارقطني
 رسول عىل فسلم جاء صالته قىض فلام ،فصىل املسجد فدخل رجل جاء إذ ÷ اهللا
 ،ِّلَصُتـ مل فإنـك ؛ِّلَصَفـ ْعِجـْار  وعليك،:÷اهللا رسول فقال ،القوم وعىل ÷ اهللا

َّيلَعـ َتْبِع ما أدري ما : الرجل َالَقَفا ًثالث ْوَأ ِْنيَتَّرَم اَِّمإ :ذلك وذكر  ؟صـاليت ْنِمـ َ
 عـز اهللا أمـره كـام َالوضوء َِغبْسُي حتى ٍأحد ُصالة تتم ال إهنا«: ÷ اهللا رسول َالَقَف

 ثـم ،الكعبـني إىل هيورجل ،رأسه ُويمسح ،املرفقني إىل ويديه ،وجهه ُيغسل :وجل
 ،ُويركـع ،ُيكـرب ثم ،فيه له اهللا أذن ما القرآن من ُقرأوي ،ُهُدِّجَمُيَو ،اهللا ُوحيمد، ُيكرب

 ملـن اهللا سـمع: ُيقـول ثـم ،َستويتو مفاصله َّطمئنت حتى ركبتيه عىل كفيه ُويضع
 ُدُجْسَيـَف ُِّربَكـُي ثم ،ُهَبْلُص ُيمِقُي َّمُث ،مأخذه ٍمْظَع َّلُك َذُخْأَي حتى اًقائم ويستوي محده

 ،رأسـه َعَفـَْريَف ُِّربَكـُي َّمُث ،َيِوَتْسَتَو ُهُلِاصَفَم َّنِئَمْطَت حتى األرض من جبهته ُنِّكَمُيَف
 ثـم ،َغَرَفـ حتـى هكذا الصالة َفَصَوَف ؛ُهَبْلُص ُيمِقُيَو ،ِِهتَدَعْقَم عىل اًقاعد ويستوي

 رشط عـىل صـحيح حـديث هـذا .ذلـك َلَعـْفَي حتـى أحـدكم ُالةَص ُِّمتَت ال: قال
َّمه أقام أن بعد ؛الشيخني  قولـه أفـسد ْنَم ُّلُكَو .ثقة حافظ فإنه ؛ُهَادنَِْسإ حييى ُْنب ُماَ

 عـن ،عمـر بـن عبيـداهللا عىل فيه اتفقا إنام السياقة هبذه خيرجاه ومل ،هامم ُقول ُفالقول
 يف َاحلـديث هذاالبخاري   حممد بن إسامعيلروى وقد ،هريرة أيب عن ،املقربي سعيد

ْمل: قال ثم ،بحفظه له َمَكَحَو منهال بن حجاج عن ]1089 رقم 3/320[ الكبري التاريخ َ 
َّمح ُهْمِقُي  ُهَرَكـَذ ما بصحة حدثنا :]1/242[ املستدركيف  ًوقال احلاكم أيضا ،سلمة ُْنب ُادَ
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حـدثنا  ،ٍادَّبَع بن احلسن بن موسىحدثنا  ،بالويه بن أمحد بن حممد بكر أبو ُّالبخاري
 بـن عـيل عـن ،طلحة أيب بن اهللا عبد بن إسحاق عن ،سلمة بن حامدحدثنا  ،ُانَّفَع

 ثـم ــ فـصىل ÷ النبـي صىل وقد املسجد دخل ًالُجَر َّنَأ: أبيه عن ،ٍدَّالَخ بن حييى
 بـن وحممـد ،ُاءَّرَالفـ ٍقـيس ُنْبـ ُداود َاإلسـناد هذا أقام وقد: ثم قال، احلديث ذكر

: قـيس نبـ داود حـديث اَّمـَأ ،كثـري أيب بـن جعفر بن وإسامعيل ،يسار بن إسحاق
 ابـن عـىل َئِرُقـ : قال اخلوالين نرص بن بحر ثنا ،يعقوب بن حممد العباس أبو ُاهنََثَّدَحَف

 ،ِهِّجـَوُمْال أبـو أنبـأ ،املروزي حكيم بن احلسن وأخربنا ،قيس بن داود أخربك :وهب
 عن ،أيب حدثني ،خالد بن حييى بن عيل ثنا ،قيس بن داود أنبأ ،اهللا عبد أنبأ ،عبدان أنبأ

 ّفـصىل رجل فدخل املسجد يف اًجالس ÷ اهللا رسول مع ُكنت: قال ،ا�يِرَْدب وكان مهع
 َرَكـَاحلديثني السابقني ذفي ف؛  بلفظهاهـ.بطوله احلديث وذكر ـ فسلم جاء ثم ركعتني

  . اليمنى عىل اليرسىَعْضَ ومل يذكر و،ِ واملندوبات،ِاتَبِاجَوْالَ و،َننَُّالس
صل؛ فإذا مل يذكر القبض الـذي هـو وصـف زائـد  أن اإلرسال هو األومعلوم

  .بقي احلال عىل األصل وهو اإلرسال
دخل رجـل املـسجد بحـرضة النبـي : قال، )1( املتفق عليه أيب هريرةحديث -ب

 ؛ِّلَصَ فـْعِجـْار«:  لـهوقـالفرد له الـسالم -÷ فصىل، ثم جاء فسلم عىل النبي ÷
:  يقول لـه÷ والنبي ،ثالث مرات  حتى صىل،ءفرجع فصىل، ثم جا» ِّلَصُفإنك مل ت

ِّارجع فصل؛ فإنك مل تصل« َِّ َ ُْ َ ِ ْوالذي بعثـك بـاحلق ال أحـ: ثم قال ؛»ْ ُسن غـري هـذاُ ِ! 
  ، ِّْربَكـَ فَ القبلـةِِلبْقَتْ، ثم اسـَ الوضوءِِغبْسَأَ إىل الصالة فَتْمُا قَِذإ«:÷  فقال،ِينْمِّلَع

                                                           

، وسنن 397 رقم298، ومسلم 6290، ورقم 5897 ، ورقم760، ورقم 624 رقم1/263البخاري ) 1(
، 844 رقـم2/124، وسـنن النـسائي 303 رقـم2/100، وسنن الرتمذي 856 رقم1/287أيب داود 

  .1060 رقم 1/336وسنن ابن ماجة 
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 َلِدَتـْعَ حتى تْعَفْا، ثم ارً راكعَّنِئَمْطَاركع حتى ت معك من القرآن، ثم ََّرسَيَ ما تْأَرْ اقَّمُث
ْما، ثم اسِائَق ْدا، ثم ارِاجَ سَّنِئَمْطَ حتى تْدُجً َسا، وِالَ حتى تطمئن جْعَفً  ذلـك يف ْلَعـْافً

طلب مـن النبـي ف اتضح للرجل أن صالته كالعدم لقد ؛متفق عليه. »اَهِّلُ كَِكتَالَص
 يعلمه، وال يمكن للرجل حينئذ أن يفعـل فيهـا إال ÷@َعََرشَ أن يعلمه الصالة، ف÷

 أن يكـون ِا؛ فيلزم من هـذا اإلجـامعً إجامعِ بالقبضُهْرُمْأَ ومل ي؛ به÷ ُّ النبيُهَرَمَ أًالِْعف
 املجمـوعيف  قـال النـووي وهلـذا الطبيعية؛ ِ يديه عىل هيئة القيامًالِسْرُم َّالرجل صىل

 َّ بـأنُهَتَالَ صـِءِيسُمـْ الِ بحـديث-باإلرسال يعني ملن قالوا -واحتج هلم: ]3/268[
 ألن هـذا ؛ وذلك اليمنى عىل اليرسى انتهىَعْضَ وْرُكْذَ ومل يَ الصالةُهَمَّلَ ع÷النبي 

َاألَفيه فهو أصل، وما لـيس فيـه ف فام : عند اجلميعٌلْصَ أَاحلديث  حتـى ُهُمـَدَ عُلْصـْ
 ًحـديث املـيسء صـالته أصـوال كـان مـا يف وهلـذا يف الصالة من دليل آخر؛ َّحِصَي

 جاء بنقل الثقات عن الثقات يف مجيـع الطبقـات مـن ِْنإَ ما ليس فيه فوأمامفروضة، 
 أو ،ًةنَُّ وكـان سـ، عـىل الـصالةَيفِضُ كان يفعله أ÷ َِّيب النََّّنَأول اإلسناد إىل آخره أ

 َوْذَحـ االسـتفتاح د كجلستي التشهد الوسطى واألخرية، وكرفع اليدين عن:ا�مستحب
  . فإن هذا متواتر من دون نكري، وال خالف فيه بني املذاهب املتبوعة؛املنكبني

 اإلمام أمحد بن حنبل سـئل عـن َّنَ أ:]1/16[ طبقات احلنابلة يف  أبو يعىلذكر) 8
ْ أنُالتكفري: ؟ فقالُ ما هو التكفري:»هنى رسول اهللا عن التكفري« :حديث أيب معرش َ 

: هبن أمحد بـن حنبـل يف مـسائلاوقال عبداهللا . )1(يف الصالةيمينه عند صدره  َعْضَي
التكفري أن يضع :  قال؟»ِةَالَّ يف الصُريِفْكَّ التُهَرْكُي«: عن حديث أيب معرش أيبُسألت

 ُوالتكفـري: ]5/150[ لسان العـربوجاء يف . لصالة عند صدره يف ا عىل شاملهيمينه
 ٌسْيَ قـْتَلَعَر خياطب األخطل ويذكر ما ف قال جري. يده أو يديه عىل صدرهَعَضَ يْنَأ

                                                           

  .1/601ينظر بدائع الفوائد البن القيم ) 1(
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  :بينهم يف احلروب التي كانت َبِلْغَِتب
ـــدها ـــيس بع ـــرب ق ـــمعت بح َوإذا س َ ِْ ْ َ ْ ََ ٍ َ َِ ْ ََ ِ ـــريا   ِ ـــروا تكف ـــسالح وكف ـــضعوا ال َف ِ ْ َ ُ َِّّ َ ََ َ َ ُ َ  

 اليـدين َعْضـَ وُوقد يكون  التكفـري: ]2/442[  اخلطايب يف غريب احلديثوقال
   :ل عمرو بن كلثومعىل الصدر، ومنه قو

ـــــــا       ـــــــدين إذا التقين َتكفـــــــر بالي ْ ْ ََ َ َِّ َ ِْ ِْ َِ ُ َوتلقــــي مــــن خمافتنــــا عــــصاكا ُ ََ ْ ََ ََ ِ ِ َِ ْ ُ  
ن بـ عـن ميمـون ، مـن طريـق وكيـع]3937 رقـم1/343[  ابن أيب شيبةأخرج) 9

 ِارَبـْحَكأين أنظر إىل أ: ÷قال رسول اهللا: ، قالي عن أيب سعيد احلسن البرص،يونس
 العالمة الشهيد حممد بن وقال. ئيل واضعي أيامهنم عىل شامئلهم يف الصالةبني إرسا

:  عن احلسن البرصي أنه قالوقد ثبت .إسناده إىل احلسن صحيح: صالح الساموي
 احلافظ املزي روى وقد قال رسول اهللا، فهو عن عيل بن أيب طالب، :كل يشء أقول

: سألت احلسن، قلت: قال ، عبيدعن يونس بن: ]1216 رقـم 6/95[  يف هتذيب الكامل
 يـابن أخـي لقـد :قال ؟، وإنك مل تدركه÷قال رسول اهللا : يا أبا سعيد، إنك تقول

 إين يف ؛لوال منزلتك منـي مـا أخربتـكو !سألتني عن يشء ما سألني عنه أحد قبلك
 ÷قال رسـول اهللا :  سمعتني أقولٍ يشءُّلُ ك- احلجاجزمنوكان يف -زمان كام ترى

  .� بن أيب طالب، غري أين يف زمان ال أستطيع أن أذكر عليافهو عن عيل
ــن بطــال يف رشح البخــاريروى) 10 ــى عــىل  ]2/358[  اب ــاب وضــع اليمن ب

َال وُجَأن سعيد بن جبري رأى ر: اليرسى   . ًعا يمينه عىل يساره ففرق بينهامِاضً
 بن حدثنا حييى بن سعيد، عن عبداهللا: قال: ]1/344[ ابن أيب شيبةوأخرج )11

ًكنت أطوف مع سعيد بن جبري، فرأى رجال واضعا إحدى يديه عىل : العيزار، قال َ ُِ ً َ
  .األخرى هذه عىل هذه، وهذه عىل هذه، فذهب ففرق بينهام ثم جاء
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 عـن عبـداهللا بـن يزيـد، ،حدثنا عمر بن هارون:  ابن أيب شيبة قالوروى) 12
 ُلَمـَعْ الوهذا ؛)1(اَمُهُلِسْرُ كان ي؛ الصالةًبضا يمينه يف ِاَ املسيب قَْن ابُتْيَأَما ر: قال

 ابـن قـال ًوفيـه أيـضا،  التابعي يؤيد القول بأن اإلرسـال هـو املعـروفِلَبِمن ق
 وربـام صـاحبه، َلَغَش وربام الصالة، يف ٌلَمَع أنه ذلك كره ْنَم ِلْوَق ُهْجَوَو: ِارَّصَالق

 اليـد بوضع ُهْرُمْأَي ومل َالصالة َّاألعرايب ÷ ُّيالنب َمَّلَع وقد الرياء، من ٌبَْرض ُهَلَخَد
، عليـه ُالَبْقِاإل تعاىل هللا ُاخلشوع: قيل-اخلشوع من اَهَعْضَو َِّنإ :قيل فإن اليد، عىل

ً معروفـا يف عـرصه مـا سـكت املـسلمون ُّمَّ كان الضفلو ؛الصالة يف ُواإلخالص
  .بريعن فعل سعيد بن جاحلارضون بجوار الكعبة ويف املسجد احلرام 

ِيف مـصنَّفه يذكر احلـافظ املحـدث الكبـري عبـدالرزاق الـصنعاين مل) 13 ِ َ   الـشهريُ
ًالرجـل يـصيل مرسـال أو   بـاب:وقـال، َ اإلرسـالَِّالإ -ًاملطبوع يف أحد عرش جملدا 

 اإلرسال فقط عن عدد من الصحابة والتـابعني وتـابعيهم، َ ثبوتوروى ؛)2(يضمهام
 يف معرفة مـذاهب العلـامء، ِهِعُّسَوَتَ حديثه، وِ، وكثرةِهِمْلِ عِةَارَزَ عن أحد مع غِهِوْرَومل ي
لـو ارتـد : قـال ابـن معـني . شيخ املحدثني وإمـامهموهو عىل أقاويلهم، ِهِعَالِّواط

 مـصنفات ولعبـد الـرزاق :وقال ابن عدي ،عبدالرزاق عن اإلسالم ما تركنا حديثه
ا بحديثـه ْوَرَهم وكتبـوا عنـه ومل يـوحديث كثري، وقد رحل إليه ثقات املسلمني وأئمت

 كـان فلـو وغـريهم، ، وابن املـديني، وابن معني، إليه أمحد بن حنبلورحل ،)3(اًبأس
  . وروى من يقول به، ويذهب إليهً اليدين معروفا عنده يف الصالة لذكره،ُعْضَو

                                                           

  .3/93، وابن املنذر يف األوسط 3952 رقم1/344املصنف البن أيب شيبة ) 1(
  .2/276مصنف عبدالرزاق ) 2(
  .315، 5/312الكامل يف ضعفاء الرجال ) 3(
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 ؛ نـصوصهمِرْكـِ وذ،، وقـد سـبق بيـان مـذهبهم% أهل البيـت إجامع) 14
هاشم، وأبو عبداهللا،  قال الزيدية، واإلمامية، وأبو عيل، وأبو وبه ،ةّ حجْمُهُوإجامع

 عـىل اإلرسـال وقـد أمجعـوا .)1( قال ابن تيميةوبهاجلبار يف رواية، والقايض عبد
 قال رسول وقد، من غريهم÷ أدرى بصفة صالة رسول اهللا  وهم ؛وكراهة الضم

قـد  يكون أهـل بيـت النبـوة ُ وال يعقل أن؛)2(»ّصلوا كام رأيتموين أصيل«: ÷اهللا 
  .، أو مل يطلعوا عىل صالته÷ اهللا رسولخالفوا 
، وعليـه عمـل شـيخ املدينـة اإلمـام  املنورة اإلرسال عمل أهل املدينةأن) 15
 )3(ي املعـافرى املـرصبكر بـن عمـرو وقد روى الذي سبق بيانه، بن أنسامالك 

 واضعا إحـدى -بن سهلايعني -امة  أبا أمَرَ أنه مل ي] خالفة أبى جعفرهـ يف140بعد  :ت[
 من أهل املدينة حتى قدم الـشام فـرأى األوزاعـي اًدَحَيديه عىل األخرى قط وال أ

  .)4(اهـ.ا معه يضعونهًوناس

                                                           

، 155، والكاشــف 1/509، وهدايــة العقــول 252، وصــفوة االختيـار ص229 الفـصول اللؤلؤيــة )1(
  .28/468وجمموع فتاوى ابن تيمية 

، 605 رقـم1/226، والبخاري 1/107، وأصول األحكام 1/174، وشفاء األوام 1/367التجريد ) 2(
  .2/345، والبيهقي 1/273، والدارقطني 1658 رقم4/541وابن حبان 

  .750 رقم4/221هتذيب الكامل : ينظر. العابد، إمام اجلامع بمرص، روى له اجلامعة) 3(
  .10/384مشق تاريخ د، و1785 رقم319تاريخ أيب زرعة الدمشقي ص) 4(
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  وأدلتهمالقائلون به وحكمه عندهم: الضم: الفصل الثاني

 : وكيفيته، وموضعه،القائلون بالضم: المبحث األول    
 يف واختلفوا ،ضع اليمنى عىل اليرسى يف الصالة القائلون بالضم وهو وتعدد

 موضع مـن الـصالة ويف أي ، وضع إحداهام عىل األخرىوكيفية ،مكان وضعهام
  -: تفصيل ذلك كام ورد يف كتبهم املعتمدةوإليك ؟يتم الوضع

 :)1( الشافعية:أوال
 بكفه اليمنـى عـىل َِضبْقَ بأن ي،يأخذ املصيل بيمينه عىل شامله>:كيفية الوضع

 وهذا أفـضل الكيفيـات، :قال قليويب . والساعدِغْسُّ الرِضَْعبَ يده اليرسى وِعْوُك
 خيـري بـني بـسط أصـابع :قال القفالو .اهـ. أو بال قبض وهو بعدها يف الفريضة

  . وبني نرشها صوب الساعد، املفصلِضْرَاليمنى يف ع
الـصدر  الشافعية عىل وضع اليمنـى عـىل اليـرسى حتـت َقَفَّتا :مكان الوضع

  . سواءيف ذلكوفوق الرسة، واملرأة والرجل 
 ، إحـدى يديـه عـىل األخـرى يف الفـرض املـصيل يضع: الـصالةفيموضعه 

 ومل نجـد بـني تكبرياهتـا، ن والعيـدي، ويف صالة اجلنازة،والنفل يف القيام للقراءة
.  واهللا أعلـم، فلعله غري مستحب عنـدهم فيـه؛ الركوعبعدا للوضع يف القيام ًرْكِذ

  . اليدين كام يف الدعاءُعْفَ عندهم رُّنَسُ يف القيام للقنوت فإنه يوكذلك
هل ]  يف التكبري لإلحرامامبعد رفعه[ واختلفوا يف أنه إذا أرسل يديه :قال الرافعي
 ، ويضع اليمنى عىل اليرسى، ثم يستأنف رفعهام إىل حتت صدره،ً بليغاًيرسلهام إرساال

                                                           

ــذب ) 1( ــوع رشح امله ــوجيز 3/267املجم ــز رشح ال ــالبني 1/477، والعزي ــة الط ، 1/105، وروض
، واإلقنـاع يف حـل ألفـاظ أيب شـجاع 1/181، ومغنـي املحتـاج 1/254وحاشيتا قليـويب وعمـرية 

  .2/128، واحلاوي 1/195
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 ، الثاين أصـح:قال الرافعي حتت صدره فقط ثم يضع؟ ا إىلً خفيفً يرسلهام إرساالوأ
  . يف اخلالصة باألولوجزم وبه قطع الغزايل يف تدريبه، :قال النوويو

 :)1( الحنفية:ثانيا
 ذكـر بعـضهم فقـد ؛ليس للوضع عندهم كيفية متفق عليها :كيفية الوضع

،  عـىل ذراع اليـرسى:وقال بعـضهموضع الكف اليمنى عىل ظهر اليد اليرسى، 
 يضع يـده اليمنـى :بن احلسن الشيباين قال حممد . عىل املفصل:وقال بعضهم

اليـرسى،   يقبض بيده اليمنى عىل رسغ:وقال أبو يوسفعىل رسغ يده اليرسى، 
 ،ً ألن يف القـبض وضـعا:قـالوا ؛فيام وراء النهـر بـالقبضوقال مشائخ احلنفية 

 : الطحـاويومـنهمري، عـىل القـول األخـثـر مـن احلنفيـة واألك . بالقولنيًعمال
ق لـ وحي، اليرسى بوسط كفه اليمنـىه يدَغْسُأن يأخذ املصيل ر :وصورته عندهم

ً ليصري جامعـا ؛ِهِمَصْعِ عىل مَةَحِّبَسُمْ ويضع الوسطى وال،بإهبامه وخنرصه وبنرصه
  .بني األخذ والوضع
ا بالنـسبة للرجـل، هـذ : حتت الرسةِاتفقت أقواهلم عىل الوضع>:مكان الوضع

الوضع  :]1/29[ املبسوطقال يف  ، هلاَُرتْسَألنه أ: قالوا فتضع عىل صدرها؛ املرأة ماوأ
  . إىل سرت العورة فكان أوىلُبَرْقَأَ من التشبه بأهل الكتاب، وُدَْعبَحتت الرسة أ

  ! أو سـنة للقـراءة فقـط؟،اختلفوا هل هو سـنة للقيـام: الـصالةموضعه في 
، )االستفتاح(يديه عىل األخرى يف حالة الثناء  ال يضع إحدى : حممد بن احلسنفعن

 بـني الركـوع والـسجود، بـل ِةَمـْوَقْوال يف القنوت، وال تكبريات العيد، وال يف ال
  . للقراءةٌةنَُّ عنده سَالوضعألن يرسلهام؛ 

 للقيام؛ فيضع يديـه بعـد فراغـه مـن التكبـري حـال ٌةنَُّ أنه سوعند أيب يوسف
                                                           

  .592، و1/582، والبحر الرائق 1/201، وبدائع الصنائع 1/407املحيط الربهاين ) 1(
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  .ات اجلنازة، وتكبريات العيداالستفتاح، والقنوت، وتكبري
 يف هـذه املواضـع ُةنَُّّ الـس:هم قـالُفبعـض : مـا وراء النهـر اختلفـواُومشائخ

 ُ اإلرسـالِ الـروافضُبَهْذَ مـ:قالوا ، بالوضع يف اجلميعوقال آخروناإلرسال، 
َ خم]أي نضع اليمنى عىل اليرسى [ نعتمدفنحنمن أول الصالة؛  ُ هلًةَفَالُ   .ْمَ

  . الركوعبعدعىل عدم الوضع يف القيام  حلنفيةمجيع اواتفق 
 :)1( الحنابلة:ثالثا

ا َهُضَْع يضع كف يده اليمنى عىل كوع اليرسى بحيث يكون ب:كيفية الوضع
 عليـه، َّصَ نـ،ُ هذا املـذهب:قال يف اإلنصاف ؛ا عىل الذراعَهُضَْعبَ و،عىل الكف

 :قـالواىل الرسـغ؛  بأصـابعه عـُِضبْقَي: القايض وقال ؛وعليه مجهور األصحاب
ِ اإلُهَلَعَفَو   .ُ أمحدُامَمْ

 إحـدى وهـي جامهـريهم، وعليـه ، حتـت الـرسة عندهمالوضع>:مكان الوضع 
  . ابن اجلوزيواختارها ،حتت صدره:  رواية أخرىهوعنالروايات عن أمحد بن حنبل، 

 صـاحبا اإلرشـاد واختارهـا يف الوضع حتت الرسة أو فوقها، َُّريُ َخي:وعن أمحد
 يرسـلهام يف النفـل دون :وعنـه ا،ً أمحد رواية أنه يرسلهام مطلقـوعن، )2(حرروامل

  . يف اإلرسالْتَمَّدَقَ توقد الفرض،
يف   تيميـة يف كتب العالمة تقـي الـدين بـنُلقد بحثت: ]81[صاحب الرباهني قال 

َا عن الوضع يف الصالة ألًأبواب الصالة منها بحث رى رأيه فيه فلم أجـده يف كتـاب ِ
 .اهـ. واهللا أعلم، غري مرشوع عندهفلعله ؛امنه

                                                           

، واملقنع 1/262، والكايف 339-1/338، واخلالف 63، 2/46، واالنصاف 515-1/514املغني ) 1(
  .2/305، والرشح الكبري 1/143

 3/335طبقات احلنابلة ). هـ428: ت( البن أيب موسى حممد بن أمحد بن أيب موسى اهلاشمي اإلرشاد) 2(
  ).هـ652: ت(عبداهللا بن تيمية  ملجد الدين عبدالسالم بن واملحرر، 652رقم 
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إذا كرب تكبرية اإلحرام يرسل يديه ثم يضعهام، وخيـري يف : موضعه في الصالة
 ،)1( صاحب املـذهبواختار هذه رواية عن أمحد، ، يف القيام بعد الركوعاموضعه

أنه يرسلهام إذا انتصب من الركوع، ويضع :  وغريهم)3( والتلخيص،)2(واإلفادات
ِ عن اخلاللوروي ، صالة اجلنازةيف  يف وا ومل يـذكر. أنه أرسلهام يف صالة اجلنـازةَّ

  .تكبريات العيدين هل يضع أو ال؟
�: الظاهرية:رابعا �

 املصيل يده اليمنى عىل كوع يده ع أن يضُّبَحَتْسُ ي:]3/28[  البن حزماملحىليف  
  .اهـ . اليرسى يف الصالة يف وقوفه كله فيها

                                                           

  .املذهب يف املذهب، أليب الفرج بن اجلوزي) 1(
  ).هـ695: ت(اإلفادات، ألمحد بن محدان بن شعيب، أبو عبداهللا احلراين ) 2(
  ).هـ622: ت(التلخيص، لفخر الدين بن تيمية حممد بن اخلرض ) 3(
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 حكم الضم وتركه : يالمبحث الثان
 أو السنن التـي ، كواحد من هيئات الصالةهميأيت الضم عند>: الـشافعية:أوال

فال تبطـل بـه الـصالة، بـل وال ؛ وليس يف تركه يشء ؛ليست بأبعاض من الصالة
  .)1(ً أم عمدا،ًواْهَ سَكِرُ سواء ت:جيب يف تركه سجود السهو

ة ملذكور تسكني اليـدين يف الـصالالقصد يف القبض ا:  عن الشافعي قولهَلِقُنَو
ا ًقِّلَعُ م]4/108[ رشح مسلم يف  النووي وقال .اهـ.فإن أرسلهام ومل يعبث فال بأس

 ،االفتتـاح ودعاء ،التعوذ أن :وفيه بقوله،  فوائدهِرْكِذَعىل حديث امليسء صالته و
 وتكبـريات ،اليـرسى عـىل اليمنـى اليـد ووضع ،اإلحرام تكبرية يف اليدين ورفع

 عـىل اليـد ووضـع ،اجللوس وهيئات ،والسجود الركوع وتسبيحات ،النتقاالتا
  .بواجب ليس- احلديث يف يذكره مل مام ذلك وغري الفخذ

 ،ا الضم يف سنن الصالة غري املؤكدة التي يكره تركهـا تنزهيـاوُرَكَذ : الحنفيـة:ثانيا
ذكروا أن تركـه مـن ا مـن لواحـق الـصالة، ومل يـا يف بـدائع الـصنائع أهنـه عليَقَلْطَأَو

  .)2(ًواْهَ سأمًدا ْمَ عسواء تركت :وال من موجبات سجود السهومفسدات الصالة، 
  ومنهـا،مـستحبات الـصالة يف الكايف  ابن قدامةعالمةل ا ذكر: الحنابلة:ثالثا

، والضم وغري  والتأمني بعد قراءة الفاحتة، وقراءة البسملة،رفع اليدين عند التكبري
 سـواء تركهـا : برتكهاُةَالَّ الصُلُطْبَ يف املغني من السنن التي ال تَّمَّض الَرَكَوذ. ذلك

ًدا أم سهوامع  ،ٌةنَُّ سـُهُلـِْعف:  عـن القنـوت]1/70[ زاد املعاديف  م ابن القيقالو. )3(ً
 وال ، وال يكرهـون فعلـه، عـىل مـن داوم عليـهَونُرِكْنُ ومع هذا فال ي،وتركه سنة

                                                           

  .1/195-1/216اع ، واإلقن1/206، ومغني املحتاج 53، 4/52جمموع النووي ) 1(
  .1/67، واللباب يف رشح الكتاب 1/198، وبدائع الصنائع 2/60البحر الرائق ) 2(
  .2/46، واإلنصاف 1/691، والرشح الكبري 1/661، واملغني 1/129الكايف ) 3(
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َ خمُهَلِاعَ وال ف،يرونه بدعة  ُهَكـْرَ وال يـرون  ت،ال ينكرون عىل من أنكرهو ،ا للسنةًِفالُ
َ خمُهَكِارَ تَالَ و،ًةَعِْدب َضا جْيَ هذا أْنِمَو: ، إىل قولها للسنةًِفالُ  وهذا ، اإلمام بالتأمنيُرْهً

 كرفع اليدين يف وهذا ، تركهْنَ مال و، فعلهْنَ فيه مُفنََّعُاالختالف املباح الذي ال ي
 وأنـواع ، وأنـواع األذان واإلقامـة، وكاخلالف يف أنواع التشهدات،ِِهكْرَتَوالصالة 

 ألن احلنابلـة يف كتـبهم ؛ منـه أن الـضم كـذلكويفهم ؛ كالمهإىل آخر ... ِكُسُّالن
التـي ال  أو املـستحبات ، أو اهليئـات، يف قسم السنة الفعليـةَ هذه األنواعَونُلِخْدُي

 كـام ُ واألفضلُ عندهم األكملُركها، بل املقصود وال عىل ت،يرتتب عىل فعلها يشء
فـنحن مل :  عقـب الـنص الـسابق بقولـه]1/70[ رصح ابن القيم يف كتابه زاد املعاد

 ؛÷ مقصودنا فيـه هـدي النبـيوإنام ،نتعرض يف هذا الكتاب ملا جيوز وملا ال جيوز
  .فإنه أفضل اهلدي وأكمله اهـ

 ُ الـصالةُلُطـْبَملـستحبات ال ت وا؛ عنـدهم مـستحبالـضم>: الظاهرية:ًرابعا
، 3/76[ املحىل يف  ذكره ابن حزموقد، ]3/29املحـىل [ وال جيب سجود السهو،برتكها

ما كان :  يف سجود السهووقالً يف األعامل املستحبة يف الصالة وليست فرضا، ]77
بجميـع  وال يقـال ملـن أدى صـالته :قال ،ُهُكْرَ تٌاحَبُمَ و،ُهُلِْع فٌاحَبُغري فرض فهو م

 ابن عبدالرب وقال . وال أوهم فيها اهـ، منهاَصَّقَ، وال نتهإنه زاد يف صال: فرائضها
  .ليس بواجب ٌهم حسنمجيعوهو عند : ]2/291[يف االستذكار

 ، وال فرق عنده بـني فعلـه وتركـه: األوزاعيتخييرمن القائلين بال: ًخامسا
  .وقد سبق بيانه يف اإلرسال
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 :أدلة القائلين بالضممناقشة : المبحث الثالث
 يف كيفيـة وضـع ًعا الختالف مذاهبهمَبَ استدالالت القائلني بالضم تاختلفت

فـوق أو ، ِرْدَّعـىل الـص «:امًضا يف موضـعهْيـَاليمنى عىل اليرسى، واخـتالفهم أ
َّالرس وبالنظر ًعا الختالف الروايات الواردة يف ذلك، َبَ وذلك ت» الرسةَتَْحتأو ، ِةُّ

 منها يذكر قسم: تنقسم إىل ثالثة أقسامنجد أهنا ث الواردة يف الضم إىل األحادي
َ وال حم، لذكر الكيفيةٍ من غري تعرضًاالَِْمجوضع الكف عىل الكف إ  مـن ِعْضَوْال ِّلَ

:  املحـلُِّنيَعـُ األخـري يوالقسم الوضع وال يذكر حمله، َ يذكر كيفيةقسمواجلسد، 
 عىل اخـتالف بـني الروايـات؛ عىل البطن َّماوإعىل الصدر،  َّوإما حتت الرسة، إما

فريق  فقد جلأ كل وهلذا؛  يذكر فيها كيفية وضع إحدى اليدين عىل األخرىمل لكن
،  مـا عـداهاَضَفـَرَو، إىل ما ناسب مذهبه من هـذه الروايـاتمن القائلني بالضم 

ُرجحوا فالشافعية؛ وختطئة املخالف له يف اهليئة َّ الوضـع  الروايات التي تثبـت أن َ
ُوضعفواحتت الصدر وفوق الرسة،  َّ  احلنفية وبعض احلنابلـة إىل وذهب.  ما عداهاََ

ُوأثبتواأن الوضع حتت الرسة،  َ َْ ُوضعفوا الروايات التي تثبت ذلك َ َّ   . ما عداهاََ
بعد أن ذكر أحاديث الوضـع حتـت  ]2/89 [ يف حتفة األحوذياملباركفوريقال 

 أنـه ال َتقد عرفو ، هبا عىل الوضع حتت الرسةُّلَدَتْسُ فهذه األحاديث التي ي:الرسة
 ذهـب إىل وضـع ْنَ مـا متـسك بـه مـيفًضا ْيَ أوقال،  لالستدالليصلح واحد منها
. اهــ. هـذا املطلـوب أن مل أقف عىل حديث مرفوع يـدل عـىل:اليدين فوق الرسة

ق أمـا الوضـع فـوو: ]2/327[ يف عون املعبـود شافعيي الدبا أبو الطيب اآلوقال
 يف  الـشوكاينوقـال . حديث÷بت فيه عن رسول اهللا ثالرسة أو حتت الرسة فلم ي

وهذا احلديث الذي استدل به الشافعية عىل أن الوضع حتت : ]2/404[نيل األوطار 
: قائل وقال :]3/94[ يف األوسط  ابن املنذرقالو.  إليهالصدر ال يدل عىل ما ذهبوا
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 فإن شـاء وضـعهام حتـت :÷ يثبت عن النبي ٌَربَخ َليس يف املكان الذي يضع عليه اليد
وكونـه حتـت : ]1/249[ فـتح القـدير يف  اهلامم ابنالكامل وقال . وإن شاء فوقها،الرسة

 ٍمْيَجـُ ابـن نوقـال . قال الشافعي مل يثبت فيه حديث يوجب العملكامالرسة أو الصدر 
ْ ملَنيِجِّرَخُمْلكن ال: ]1/582[البحر الرائق احلنفي يف  ًوا فيه مرفوعـا وموقوفـاُفِرْعَي َ  حتـت ً

 قـال .وقد دارت اسـتدالالت القـائلني بالـضم  عـىل جمموعـة مـن الروايـات. الرسة
 وضـع اليمنـى ِاسـتحبابيف  اجلمهور ُةَّجُح: ]4/115[ رشح صحيح مسلم يف النووي

 ُوحـديث أيب حـازم، ُوحـديثاملذكور هنـا،  ٍرْجُبن ح وائل ُحديث - اليرسى عىل
 .اهــ. حـديث حـسن:وقـال رواه الرتمذي، :النووي وقال الطائي، ٍبْلُه ِْن بَةَصِْيبَق

 وائـل بـن فروايـةًفهذه الثالث الروايات عليها مدار االستدالل عـىل الـضم إجـامال، 
، ومل يـرو أحـد مـنهام حجر انفرد هبا مسلم، ورواية سهل بن سعد انفـرد هبـا البخـاري

لامء مـن اعتنـائهام بكثـرة الروايـات الـصحيحة؛ رواية اآلخر عىل ما هو معلوم عند الع
َّفلعل ََ وائـل، ثـم مسلم  عن  برواية فنبدأ كل واحد منهام اطلع عىل علة يف رواية اآلخر، َ
  :نتبعهام بقية الروايات ثم  عن مالك، التي رواها سهل بن سعدالبخاري عن  رواية
 : وائل بن حجررواية: ىاألول

 حـدثني ،َةَادَحـَج بـن حممد حدثنا ،هامم دثناح: ]401 رقم 1/301[ مسلم أخرج
 بـن وائل أبيه عن حدثاه أهنام ،هلم وموىل وائل بن علقمة عن ،وائل بن عبداجلبار

َّمهـ َّفَصـَو (ََّربَكـ :الـصالة يف َلَخَد حني يديه رفع ÷ َّالنبي رأى ُهَّنَأ« :حجر  ٌامَ
 أن أراد فلـام ،اليـرسى عـىل اليمنى يده وضع ثم ،بثوبه التحف ثم ،)أذنيه َالَيِح

 ْنَمـِل اهللاُ َعِمَسـ :قال فلام ،فركع كرب ثم ،رفعهام ثم ،الثوب من يديه أخرج يركع
ِمح    .»كفيه بني سجد سجد فلام ،يديه رفع ُهَدَ

، وأبــو داود يف ســننه  واللفــظ لــه]889 رقــم2/126[ النــسائي يف ســننه وأخـرج
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: ]479 رقـم 1/234[بـن خزيمـة ، وا]1860 رقم 5/170[، وابن حبان ]726 رقم1/251[
 :قلـت« :قال أخربه حجر بن وائل َّنَأ أيب حدثني :قال ،كليب بن عاصم حدثنا

َأل  يديـه ورفـع ،فكـرب ،فقام ،إليه ُفنظرت ؟يصيل كيف ÷ رسول صالة إىل َّنَرُظْنَ
ويف  .َدِوالـساع َغْسـُّوالر اليرسى كفه عىل اليمنى يده وضع ثم ،بأذنيه اَتَاذَح حتى

 الناس عليهم الثياب ُ؛ فرأيتٌدَْر بعد ذلك يف زمان فيه بُثم جئت«: زيادة بعضها
  .» أيدهيم من حتت الثياب من الربدُكَّرَُحت

فكرب ورفع يديـه حتـى ... «:  احلديث، وقالَرَكَذ: ]82 رقم22/35[  رواية الطرباينويف
  .الخ ... ساعد وضع يده اليمنى عىل ظهر كفه اليرسى بني الرسغ والثمحاذتا بأذنيه، 

 أبـو نـا ،بكـر أبـو نـا ،طاهر أبو أخربنا: ]479 رقم1/234[ رواية ابن خزيمة ويف
 ،أبيه عن ،كليب بن عاصم عن ،سفيان حدثنا ،]بن إسامعيل[مؤمل حدثنا ،موسى

 يـده عىل اليمنى يده َعَضَوَو ،÷اهللا رسول مع ُصليت« :قال ،حجر بن وائل عن
  .»صدره عىل اليرسى

 رقم 26 الباب 1/334[، والدارقطني ]11876 رقم6/474[ مسنده  أمحد يفأخرجو
 عن ،شعبة ثناحد: واللفظ له ]109 رقم22/43[، والطرباين يف املعجم الكبري ]4

 خلف صىل أنه: احلرضمي وائل عن حيدث عنبس أبا ُتْعِمَس :قال ،كهيل بن سلمة
ŸŸ﴿ قال فلام ÷النبي ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ āā āāÒÒÒÒ9999 $$  يده ووضع ،صوته اهب فأخفى ،آمني«: قال ﴾####$$

  .»يساره وعن يمينه عن وسلم اليرسى يده عىل اليمنى
 ثنـا ، حـدثنا أبـو مـسلم الكـيش:قـال]110 رقـم22/44[ لفظ آخر للطرباين ويف

 أبـا العنـبس اًرْجُ سمعت ح: قال، عن سلمة بن كهيل، ثنا شعبة،بن نصرياحجاج 
ŸŸ﴿ : حني قال÷أنه صىل مع رسول اهللا : حيدث عن وائل احلرضمي ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ āā āāÒÒÒÒ9999 $$ $$#### ﴾

 ،بطنـه عىل وجعلها اليرسى عىل اليمنى يده وضع ثم ،آمني وأخفى هبا صوته: قال
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 يمينـه عـن ويـسلم ،احلمـد لك ربنا اللهم: قال ،محده ملن اهللا سمع: قال إذا وكان
  . تسليمتني يساره وعن
 1/312[، والـدارمي يف سـننه  واللفـظ لـه]18895رقـم [ أمحد يف مسنده أخرجو

 عـن ،إسـحاق أبـو ثناحـد: ]52 رقم 22/25[، والطرباين يف املعجم الكبري ]1241رقم
 عـىل اليمنـى يـده يـضع ÷اهللا رسول ُرأيت«: قال وائل عن ،وائل بن اجلبار عبد

  .»...الرسغ من اًقريب الصالة يف اليرسى
  : لعدة أمور، أمهها؛ذه الروايةال يصح االحتجاج هب :نقول: المناقشة

مـسند  وروايـة مسلم لـيس فيهـا حمـل الوضـع، ُفرواية :ملتنا  اضطراب-1
 ،  والنسائي، أمحدوعند، »عىل الصدر«:  ابن خزيمةورواية )1(»صدرهعند «: البزار

ًقريبـا مـن «:  وللطـرباين،»والرسـغ والـساعد«:  وابن خزيمة بزيـادة،وابن حبان
ام وضع بعد قـراءة أن النبي إن: ًوله أيضا» بني الرسغ والساعد«: ًوله أيضا» الرسغ

 يف ومـن االضـطراب، »عـىل صـدره«: ًوله أيضا، »ِِهنَْطعىل ب«: الفاحتة والتأمني
ثم «:  أنه قال، عن وائل، عن أبيه، يف إحدى روايات عاصم بن كليبَرِكُ أنه ذاملتن

َ؛ فرأيت الناس عليهم الثياب حتـٌدَْر بعد ذلك يف زمان فيه بُتْئِج أيـدهيم مـن  ُكَّرُ
 كليـب عـن  عاصـم بـنُ الزيادة مل يذكرها عن وائل غريوهذه، »ب من الربدحتت الثيا

 اَِّمإ : من ضعف احلديث هبذه الزيادة أو بدوهنا إال أن الزيادة ال ختلووبالرغمأبيه، 
ا رآه وائـل يف َمـِ فيحتمل أن تكون ناسـخة لْتَِلبُ؛ فإن قبلال تقأن  اَِّمإَوأن تقبل، 

 ال ينـسجم مـع الـضم؛ »رك أيدهيم من حتـت الثيـابحت«:  قولهألناملرة األوىل؛ 
َواأل–فيكون ظاهره اإلرسال، وإن كانت غري مقبولة   ًةَبـِوجُ كانـت م- كـذلكُرْمـْ

                                                           

ال نعلم يرويه هبذا اللفظ إال وائل بن حجر :  احلديث قالويف هناية، 4488 رقم 10/356مسند البزار ) 1(
  .ذا اإلسنادهب
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  .الضطراب حديث عاصم بن كليب
  .َّمَّ وائل ومل يذكرا الضرواية الشافعي، والطحاوي فقد أوردا وأما

 !÷ ِ اهللاَرأى رسـول: ائل، وقـال ورواية علقمة عن أبيه إبراهيم النخعي َّدَ رقد -2
 إال ÷ما أرى أباك رأى رسول اهللا: وقال لعلقمة ]1/224معاين اآلثار [!؟ مسعودُْن ابُهَرَومل ي

ْ مل حياهللاُِدْبَعَذلك اليوم الواحد فحفظ ذلك، و   .]1/291الدارقطني [ ؟!! ذلك منهْظَفَ
: ÷  النبـي بعـد أن أورد أحاديـث]1/227[  معـاين اآلثـاريف قال الطحـاوي

 من أولئك فعبداهللا بن مسعود: قال :وأشباهه» هىُّ منكم أولو األحالم والنِْينَِيلَِيل«
وا ُمـِّلَعُِي ليعلمـوا أفعالـه يف الـصالة كيـف هـي ل÷  من النبيَونُبُرْقَالذين كانوا ي

  منـه مـنهم يفَدَعـْبَ كـان أْنَ مـِهِ بـَادَا من ذلك فهو أوىل مام جْوَكَ ذلك فام حَالناس
- متـصلُْريَ عن عبـداهللا غـ،ما ذكرمتوه عن إبراهيم :فإن قالوا :وأضاف ،الصالة

 كان إبراهيم إذا أرسل عن عبداهللا مل يرسله إال بعد صـحته عنـده وتـواتر :قيل هلم
:  لكُ إذا قلت:فقال ؛ِْدنْسَأَإذا حدثتني ف:  له األعمشوقد قال ؛الرواية عن عبداهللا

 حـدثني : لكُ جامعة عن عبداهللا، وإذا قلتِيهِنَثَّدَحى ل عبداهللا فلم أقل ذلك حتقا
 اهللا عبـد عـن أرسـله امفـ: قـال الطحـاوي ؛فالن عن عبداهللا فهو الذي حـدثني

  .اهـ.  فكذلك هذا،بعينه رجل عن ذكره ما خمرج من ُّحَصَأ عنده ُهُجَرْخَمَف
 علقمـة  عن أخيه، بن وائل عن عبداجلبار، رواية مسلمَِّن إ:السند  اضطراب-3

 ، وغـريه]723 رقـم 1/250[ أيب داودوروايـة فيام سبق، َ عن أبيه كام رأيت،وموىل هلم
َما ال أَالُ غُتْنُك«: عن عبداجلبار بن وائل، قال ، فحـدثني وائـل بـن » أيبَةَالَ صُلِقْعً

 ألن؛ ً صـحيحةْتَسْيـَ ل، ومـع ذلـك فهـيالـخ... وائل بن حجر :علقمة، عن أيب
 األوىل أن فكـان؛ )1(ٍرُهْشـَِأ بعـده بَدِلـُ و،بار مل يسمع مـن أبيـهعبداجل: البخاري قال

                                                           

عبداجلبار بن وائـل مل يـسمع : ً سمعت حممدا يعني البخاري يقول:قال الرتمذي، 4/55سنن الرتمذي ) 1(
= 
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ْمل«: يقول ام بأنـه هيـ فيـه إ»ًالمـاُ غُتْنُك« :وقوله، »ِّيلَصُ كيف كان يَرَ أيب، ومل أْكِرْدُ أَ
 يف الثقـات وقـال ابـن حبـان .أدرك أباه ورآه يصيل إال أنه مل يعقل صالته لصغره

جر مات وأمه حامل بـه، حه فقد وهم؛ ألن وائل بن من زعم أنه سمع أبا: ]7/135[
 رقـم 6/30[  يف اجلرح والتعـديلوقال أبو حاتم . أبيه بستة أشهرووضعته بعد موت

 وائـل بـن فحـدثني :عبـداجلبار فقولمل يسمع منه؛ روى عن أبيه مرسل، و: ]160
َخم- وائل بن حجر : عن أيب،علقمة ذا  بـن علقمـة هـووائـل ملا رواه مـسلم، ٌِفالُ

 وقـد ،ُفَرْعـُال ي: ]2309 رقـم3/268[ يف ميـزان االعتـدالالـذهبيفيه  قالجمهول، 
 يف َمِهـَإنـه و: ]5/173[ يف صحيحهنابن حبا قال، يكون اخلطأ من حممد بن جحادة

  .وائل بن علقمة، وإنام هو علقمة بن وائل: اسم هذا الرجل، فقال
ل بدون واسطة، وقد تقـدمت  عن أبيه وائ، رواية ألمحد وغريه عن عبداجلبارويف

 مل :ابـن معـني وقال بعد موت أبيه، َِدلُداجلبار وب تقدم أن عوقدمجيع هذه الروايات، 
ْ مات وهو مح:وقاليسمع من أبيه،    زعم أنه سمعْنَ م:وزادقال ابن حبان، ومثله  ،ٌلَ

  .)1( مرسل، ومل يسمع منه]وهو [روى عن أبيه: وقال أبو حاتم ،َمِهَ أبيه فقد ومن
 جهـة  مـن رواية مسلم مل حتـدد موضـع الوضـع فهـيومع أن: انقطاع السند -4

 ألن علقمة بن وائل مل يسمع من أبيـه كـام رصح بـه ابـن ؛ ضعيفة بانقطاع السندأخرى
: قيـل- قد رصح البخاري أنه سمع أباه :فإن قيل؛ )2(معني، وتبعه الذهبي وابن حجر

                                                           

ًسألت حممدا عن علقمة ابن : ويف ترتيب العلل. إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر: من أبيه، وال أدركه، يقال
 مـن كـالم البخـاري أن ويبـدو. هرإنه ولد بعـد مـوت أبيـه بـستة أشـ: هل سمع من أبيه؟ فقال: وائل

ٌعبداجلبار وعلقمة توأم؛ ألن الرتمذي نقل عنه أهنام ولدا بعد موت أبيهام، واهللا أعلم َ ْ َ.  
، 3697 رقم16/393، وهتذيب الكامل 7/135، وثقات ابن حبان 160 رقم6/30اجلرح والتعديل ) 1(

  .3876 رقم6/95وهتذيب التهذيب 
  .289 رقم2/31، وتقريب التهذيب 1683 رقم2/215ميزان االعتدال ) 2(
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 فكان قولـه هـذا مـع قـول ابـن ؛أبيه بستة أشهر بعد موت َِدلُقد نقل الرتمذي عنه أنه و
 املازري يف رشحه عـىل صـحيح  النووي عنوقد قال .؛ ألهنام علام ما مل يعلممعني أوىل

ً حـديثا منقطعـ)14(ًما روى يف الصحيح ِلْسُ مَِّنإ: ]1/18[مسلم  منقطـع وهـذا ؛اهــ.اً
 ة صـحيحهيف مقدمـ مـسلم وقد قـال وائل عند مسلم منقطع مرسل، فحديث؛ ًأيضا

 أهـل العلـم باألخبـار لـيس ِا وقـولنَـِلْوَ يف أصـل قِ مـن الروايـاتُلَسْرُمْوال: ]1/12[
  . وكفى بشهاة مسلم ومن شهد له خزيمة أو عليه فهو حسبه؛اهـ.ٍةَّجُِحب

 بخرب وائل حسب قول اإلمام مسلم؛ وهلذا أنكر إبراهيم النخعـي َةَّجُ فال ح:ولقن
  .جمهول ال عربة به فهو ؛وموىل هلم:  قولهاَّمَأَو. ÷ بي يف صفة صالة النُهَتَايَوِر

 هذا هو الـذي ٍرْجُ حَْن بَِلائَ وَّنَ أوهو ؛ االنقطاعُ غريُرَ آخٌفْعَ ضويف احلديث -5
به بـسبب هـذه الـشهادة  من أصـحاٌةَّتِسَ هو وُهُمَ دَيحِبُتْاسَ و،شهد عىل حجر بن عدي

ْا خم�يِدْنُجوائل  وكان ،)1(اًْربَ صَِلتُقَو ًصا ملعاوية بن أيب سفيان، ولو مل يكـن مـن وائـل ِلُ
ًبا كافيـا لتجنـب روايتـه، َبَ لكانت سِوربن حجر إال مقتل حجر بن عدي بشهادته الزُّا ً

َ؛ فإن مثل هذه األعامل ال تفتت ع هباِ االعتدادِوعدم ُ ِّ َ  أقدم عليها فحسب، بـل ْنَ مَةَالَدُ
  !ا�دَ وختر اجلبال ه منهاَنْرَّطَفَتَوات يتكاد السام
َمتْؤُ يفكيف ُوهو هبذه اجل÷   عىل حديث رسول اهللاُنَ   ؟! عىل الدماء من أجل الدنياِةَأْرْ

:  وبعث معه معاوية، فقـال لـه معاويـة،ًضاْرَ أ÷  أقطعه النبي:ٍرَجَقال ابن ح
                                                           

ْ وحم، العبيسَةَعْيَبُ بن ضَةَيصِبَ وق، الشيباينٍيلِسَ وصيفي بن ف،رشيك بن شداد: وهم) 1(  ،يِدْعَّ بـن شـهاب الـسُزِرُ
 أمر معاوية برد عبـدالرمحن بـن حـسان إىل زيـاد وقد، يِزنََ وعبدالرمحن بن حسان الع،يِزنََ بن حيان العُامَِدوك

موضـع قريـب مـن الكوفـة عـىل شـاطئ الفـرات  [ النـاطفِّسُِقا ب�حيبيه وأمره أن يقتله رش قتلة فدفنه ابن أ
، ومـروج 488-3/472، والكامل البن األثري 284-5/253تنظر قصة مقتل حجر يف الطربي ]. الرشقي
، 193ويـة ص، والذهبي يف تأرخيـه عهـد معا1/697، وأسد الغابة 6/252، والبداية والنهاية 3/6الذهب 

  .505 رقم 1/389، واالستيعاب 1629 رقم 1/313، واإلصابة 5/241واملنتظم البن اجلوزي 
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ِلست م: أردفني، فقال َ ْ َ استخلف معاوية قصده وائل، فتلفلام ! أرداف امللوكْنَ ِ ْ ُ قـاه ْ
   .)1(اهـ. ه ذلك اليوم بني يديُ أنني محلتُتْدِدَو: وأكرمه، فقال وائل

َ التواقةُهَسْفَ نَِيضُِْري ما أقطعه تلك األرض إال ل÷  أن النبينظنو  حلطام الدنيا ّ
 يف رواية وائـل بـن حجـر طعن وقد.  مع الطلقاء يوم حنني÷  كام فعل،الفانية

وائل بن حجـر هـذا كـان يف  : بن إبراهيماسمقال اإلمام الق : اآلل الكرامُأئمة
 وقال ! وهو الذي فعل ما فعل، وكان يكتب بأرساره إىل معاوية،$عسكر عيل 

هذا من وائل : أبو العباس احلسني قال: ]1/314[يف شفاء األوام  األمري احلسني
ْ والفاسق ال حي؛ٌقِْسف يف رشح التجريـد  وقـال اإلمـام املؤيـد بـاهللا ! بـسندهُّجَتُ
إىل $  كان يكتب بـأرسار عـيلي ألنه فيام رو؛ مقبولُْريَ عندنا غٌلِائَ و:]1/330[

 يف  أمحد حييى املرتىضوقال اإلمام املهدي. معاوية ويف دون ذلك تسقط العدالة
  . هو ضعيف الرواية:]1/250[البحر الزخار 

 عـن  عن عاصم بن كليب،، عن سفيان،ٍلَّمَؤُ ابن خزيمة فهي عن مروايةوأما  -6
عـىل «: ْلُقـَ ومل ي]2/401[أعـالم املـوقعني يف  ابن القـيم قال .أبيه، عن وائل بن حجر

قـد روى هـذا احلـديث : ]3/60[وقـال يف البـدائع.  مؤمل بن إسامعيلُْريَ غ»صدره
  خـالفاومل يذكرالوليد عن سفيان ومل يذكر ذلك، ورواه شعبة وعبدالواحد  عبداهللا بن

 ابـن ُوكـالم:  ]1/316[  للزيلعـينصب الراية عىل عيحاشية األمليف  قال .سفيان
 عـن ،مل يـذكرها إال مؤمـل» عىل صـدره«أن زيادة  :األمر األول  :القيم أرشدنا إىل أمور

  مـن منفرد من بني جامعةًالَّمَؤُ مَّنَأ :األمر الثاين.  عن وائل، كليب عن عاصم بن،سفيان
 جامعة مل يـذكر من أصحاب الثوري، وه من ما سواهَأَوأصحاب الثوري هبذه الزيادة، 

                                                           

  .5443 رقم5/406، وأسد الغابة 9102 رقم3/592اإلصابة ) 1(
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  .اهـ.أحد منهم هذه الزيادة
  : ويف سند ابن خزيمة مقال:نقول
ًدا َحـَ أَّنَ كليب هذا ال نعلم أ:النسائيقال  :)1( كليب بن شهاب املجنون:أوال

 بن مهاجر ليس بقوي يف ُوإبراهيم ؛ٍ مهاجرِْن بَ وإبراهيم،ٍ عاصمِِهْن ابُْريَروى عنه غ
 وجـزم أبـو حـاتم الـرازي :وقال،  صحبة أن يكون لهابن حجرونفى  .احلديث

  . ا تابعيًوالبخاري وغري واحد بأن كليب
 ال حيتج به إذا :ابن املدينيقال  :)2(عاصم بن كليب بن شهاب املجنون: ثانيا 

>. اهـ .  ليس بيشء، عن جده، عاصم عن أبيه:وقال أبو داود. انفرد << << << <
ÙçÏÞÙçÏÞÙçÏÞÙçÏÞVVVVفـال ،  ومل يتابع عليها، عن وائل، الرواية عن أبيه قد انفرد عاصم يف هذه

  .تصلح لالحتجاج هبا
ُّ مؤمل بن إسـامعيل العـدوي البـرصي:ثالثا ِ َ َ ُ َّ والـساجي،  أبـو حـاتم،قـال   :)3(َُ

 : بن سفيانوقال يعقوب.  منكر احلديث:وقال البخاري. إكثري اخلط: والدارقطني
 !ُّدَشـَاكري عن ثقات شيوخه، وهذا أ يروي املن:وقالحديثه ال يشبه حديث أصحابه، 

 بـن نـرص وقـال حممـد. اهــ.ًراْذُفلو كانت هذه املناكري عن ضعفاء لكنا نجعل له ع
 كثـري ، فيه؛ ألنه كان يسء احلفظَتَّبَثَتُيَ وَفَّقَوَتُ إذا انفرد بحديث وجب أن ي:املروزي

  . يسء احلفظ:وقال ابن حجر كثري الغلط، :وقال ابن سعد. اخلطإ
 - عن وائل،العنبس  عن حجر بن،عن سلمة بن كهيل ،أما رواية شعبة و-7

 أيب ٍرْجُح عن :فقال ؛احلديث هذا من أخطأ شعبة يف مواضع  :البخاريفقال 
                                                           

  .5885 رقم8/388، وهتذيب التهذيب 4991 رقم24/211هتذيب الكامل ) 1(
  .2538 رقم2/49، والكاشف 3024 رقم13/537هتذيب الكامل ) 2(
 29/176، وهتــذيب الكــامل 2709 رقــم8/374، واجلــرح والتعــديل 5/501طبقــات ابــن ســعد ) 3(

  7350 رقم10/339، وهتذيب التهذيب 6319رقم
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 بن علقمة عن :فيه وزاد ،السكن أبا ويكنى ،عنبس بن حجر هو وإنام ،العنبس
 ،حجر بن لوائ عن ،عنبس بن حجر عن هو وإنام ،علقمة عن فيه وليس ،وائل

 الرتمذي عيسى أبو الق !صوته هبا َّدَمَو :هو وإنام ،صوته هبا َضَفَخَو :وقال
 أصح هذا يف سفيان حديث :فقال ؟احلديث هذا عن زرعة أبا وسألت :]2/27[

 سفيان الذي أشار إليه البخاري، وأبو زرعة ليس ُوحديث؛ اهـ.شعبة حديث من
 ،د، والدارقطني، وابن أيب شيبة، والبيهقي عند الرتمذي، وأمحوهو الضم، ُرْكِفيه ذ

ُونصه َُّ  ، عن حجر بن عنبس، عن سلمة بن كهيل، حدثنا سفيان:)1( عند الرتمذيَ
ÎÎ﴿: قرأ÷سمعت النبي : عن وائل بن حجر قال ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ÅÅ ÅÅUUUUθθθθ àà ààÒÒÒÒ øø øøóóóó yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ āā āāÒÒÒÒ9999 $$   .ا صوتههب َّدَمَ و، آمني:فقال ؛﴾####$$
:  عن حجاج بن نـصري قـال:]110 رقم22/44[للطرباينالرواية األخرى  ويف -8

  .إلخ ... اسمعت حجر:  بن كهيل، قالحدثنا شعبة عن سلمة
 كـان :عنـهو ،ضـعيف :  حييى بن معنيقال :حجاج بن نصري الفساطيطي 

 ي يعنـ:يعقوب قالو.  حديث شعبةولكنهم أخذوا عليه أشياء يف ا،ًا صدوقًشيخ
.  شـعبةه عـن وهـذا مـن أحاديثـ:نقول ؛عبة أحاديث من أحاديث شأنه أخطأ يف

، ضـعيف منكر احلـديث: أبو حاتم وقال .ذهب حديثه: يبن املدين عيل وقال
 ، يتكلمون فيه:يوقال البخار .عنه  حديثه ، كان الناس ال حيدثونَكِرُاحلديث ، ت

 موضـع يف وقـال ، ضعيف:يالنسائ وقال .سكتوا عنه:  موضع آخريف وقال
ِهيـَ وُئِطـُ ْخي:ابـن حبـان وقـال . يكتـب حديثـهليس بثقة، وال: آخر  وقـال. ُمَ

، ُنَّقـَلُان ي، كـ احلديث بالتلقنيُ ولكنه أفسده أهل،ا باحلديثً كان معروف:العجيل
                                                           

ــدارقطني18862 رقــم4/75، ومــسند أمحــد248 رقــم2/27ســنن الرتمــذي) 1( ، 1/333، وســنن ال
  .2/57، وسنن البيهقي 2/187ومصنف ابن أيب شيبة 
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 قـالو .اً كـان ضـعيف:ابـن سـعد وقـال  .َكُِرتَ فـ؛ حديثه ما ليس منهأدخل يفو
.  عنـدهمي ليس بالقو:أبو أمحد احلاكم قالو .ضعيف: ي واألزديالدارقطن

   .)1(اهـ.  احلديثُِّنيَ ضعيف ل:ابن قانع قالو . تركوا حديثه: داودأبو قالو
 تبـني ضـعف كـل وقـد ؛ به بحالُالحتجاجا فحديث وائل ال يصح وإذا ثبت هذا

 ُلْوَ وابن خزيمـة؛ فـسقط هبـذا قـ، وهي رواية مسلم، طرقهُّحَصَ أْتَفِّعُطرقه، بل ض
 قـالالـشوكان مـا قـد يقـصد و.  وائل بن حجـرُحديث ما يف الباب ُّحَصَأ: الشوكاين

 ،ًفإهنم يقولون هذا أصح ما جاء يف الباب، وإن كان ضعيفا: ]196[ يف األذكار النووي
  . منه كام سرتىُ وائل أضعفِ حديثُوغري .اهـ.ً وأقله ضعفاُهُحَجْرَومرادهم أ

 : سهل بن سعدرواية: ةالثاني
 عـن أيب حـازم، ]707 رقم1/259[، والبخاري]466 رقم1/134[  مالك يف املوطأأخرج

ون أن يضع الرجل اليد اليمنـى عـىل ذراعـه ُرَمْؤُ يُكان الناس«:  قال،عن سهل بن سعد
وقـال  .÷ ي ذلـك إىل النبـيِمـْنَ يَِّالإ ال أعلمـه :قال أبو حازم .»اليرسى يف الصالة

  . اهـ. للفاعليعني بصيغة اجلزم والبناء-يِمَ ذلك ومل يقل يْنىَمُ يْن:إسامعيل
 :نفي هذا األثر قوال :نقول
 اليمنـى عـىل ذراعـه َ يؤمرون أن يضع الرجـل اليـدُكان الناس«: قول سهل) 1

 وإنام بناه للمجهول، كام أن ،÷ إىل الرسولَ األمرِِدنْسُ فإنه مل ي؛»اليرسى يف الصالة
َدا من الصحابة غَحَأبا حازم مل يسمع أ  تـويف مـن ْنَمـ َرِ، وكان سهل آخ)2( سهلَْريً

                                                           

 1/285، وضـعفاء العقـييل 2845 رقم2/380، والتاريخ الكبري 712 رقم3/167يل اجلرح والتعد) 1(
، وضـعفاء البخـاري 174، وضعفاء الدارقطني رقم409 رقم2/231، والكامل البن عدي 346رقم
  .1205 رقم2/192، وهتذيب التهذيب 1130 رقم5/461، وهتذيب الكامل 76رقم

 أن أيب سمع من أحد من الصحابة غـري سـهل بـن سـعد، من حدثك: قال حييى بن سلمة ولد أبو حازم) 2(
  .6/96، وسري أعالم النبالء 2400 رقم2/27هتذيب الكامل : ينظر. فقد كذب
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 عنـد وفـاة  سـنة)15( ُهَرْمـُهـ، وهو من صغار الـصحابة؛ ألن ع90الصحابة سنة
 َرِ اآلمـَّنَ ويف هذا دليل عىل أ؛ يف آخر عمرهً؛ يعني أن أبا حازم سمع سهالالرسول

 فمن املحتمل واجلائز ؛ً النبي كام سنوضحه قريبا، فهذا األثر موقوف عىل سهلُغري
 ٍدْعَ سـ سـهل بـنَِّنإ : وكـام قلنـا. أمراء بني أميةُ معاوية أو أحد هناُرِأن يكون اآلم
 من باملدينة مات ْنَم ُرِوآخ: ]148 [  قتيبة البن املعارف كتاب ففي ؛ا�دِتأخر موته ج

 ُدولة ْتَّرَم قد التاريخ ذلك ويف ). هـ 91 ( سنة الساعدي سعد بن سهل الصحابة
 هابنـ دولة وجاءت، مروان بن وعبدامللك ،احلكم بن ومروان ،ابنه ويزيد ،معاوية
 هذا وعىل  هــ86  سنة ويل الوليد أن ]157 [ املعارف يف قتيبة ابن ذكر فقد الوليد،

َّممـَو !ُهَرْمَأ ٌلْهَس ذكر الذي ُرِمْاآل ِنَم ُفَرْعُي فال ً هـذا ويزيـده وضـوحا أن ُدِّكـَؤُا يِ
  : عىل ذلك، وإليك بعض األمثلةَونُّثَُحيَ األمراء وَ اتباعَنْوَرَبعض املتأخرين كانوا ي

 :]1309 رقـم2/950[ مـسلم، و]1674 رقـم2/626، و1570 رقـم2/569[البخاري  أخرج
 ُهَتـْلَقَع يشء عـن أخربين: ُقلت مالك بن أنس سألت: قال ٍعْيَفُر بن العزيز عبد عن
 صـىل فـأين: قلـت بمنـى،: قـال ؟ الرتويـة يوم الظهر ّصىل أين ÷اهللا رسول عن

  !.َكُاؤَرَمُأ يفعل كام ْلَعْاف: قال ثم باألبطح،: قال ؟ِرْفالنَّ يوم عرصال
 ابـن أي ــ عبـداهللا أن ،يزيـد بـن الرمحن عبد عن: ]1283 رقم2/932[  مسلمويف

 ُاسالنَّـ َِيسَنَأ: عبداهللا فقال هذا؟ أعرايب :فقيل ،ٍعَْمج ْنِم أفاض حني ّلبى ـ مسعود
 َكْيـَّبَل«: املكـان هـذا يف يقـول البقـرة سورة عليه زلتأن الذي ُتْعِمَس وا؟ُّلَض ْمَأ

  .انتهى »َكْيَّبَل َّمُهَّالل
 مـع كنـا: قـال ،جبري بن سعيد عن: ]465 ،1/464[ املستدرك يف احلاكم وأخرج

 خيـافون: ُفقلـت ؟َونُّبـَلُي َالناس أسمع ال يل ما سعيد، يا: يل فقال بعرفة عباس ابن
 فـإهنم ؛ّلبيك اللهم ّلبيك: فقال ،هفسطاط من اسعب ابن فخرج :قال معاوية، من
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 انتهى. الشيخني رشط عىل صحيح حديث هذا !$عيل ِضُْغب من السنّة تركوا قد
  .الذهبي وأقره

 اتبـاع عـىل ًاءنَـِب ؛» َونُرَمْؤُيـ ُاسالنَّ َانَك «: قال سعد بن سهل فلعل هذا وعىل
  .سهل غري من يقع كام نّةس ألنه به أمروا إنام أهنم ظن أنه وحيتمل األمراء،

 أيب عـن:  باب من مل يستلم الركنني اليامنيني]582/ 2[ صحيحه يف البخاري أخرج كام
 لـه فقـال »األركان؟ ُِملَتْسَي ُمعاوية وكان ؟البيت َنِم اًئْيَش يِقَّتَي ْنَمَو «: قال أنه الشعثاء

ُيستلم ال إنه: ‘عباس ابن َْ َ  البيـت مـن يشء لـيس: يةــمعاو أي ـ فقال !الركنان هذان ُ
 بفعـل الـشعثاء أبـو احـتج كيـف فـانظر ؛كلهن يستلمهن الزبري ابن وكان ا،ًورُجْهَم

  .مرفوع حديث أنه سعد بن سهل كالم يف يتعني ال أنه هبذا فظهر ؛الزبري وابن معاوية
 عـروة قـال:]21 رقم1/11[ يف األوسط، والطرباين]2277 رقم1/544[  أمحدوروى

 :قـال ؟ُةَّيـَرُع يـا ذاك مـا :قـال ؟ٍاسَّبَع َْنبا اَي َاسالنَّ ُّلِضُت ىَتَم ىَّتَح: عباس البن
 قـد :عباس بنا فقال ؟وعمر بكر أبو  عنهاهنى وقد ،احلج أشهر يف بالعمرة اَنُرُمْأَت

  .÷ اهللا رسول فعلها
 سهل بن سعد الساعدي من بني الصحابة العرشة الذين حتداهم أبو محيد كان-

 ُّلُ كـَّرَقـَحتـى ي«: يذكر وضع اليمنى عىل اليرسى بل أسـقطه بقولـهالساعدي ومل 
 عليه النفوس عـىل ْتَِلبُ النبي يضع ألخذوه عليه ملا جفلو كان؛ » يف موضعهعضو

  ÷ عـىل أن النبـيٌيلِلَ له دْمُهُيقِدْصَتَ ف؛إسقاط املتحدي يف حال اختباره وامتحانه
  .كان ال يضع اليمنى عىل اليرسى

فإن معنى ال أعلمـه أي ال . ي ذلك إىل النبيِمْنَال أعلم إال ي>>>>:ي حازمقول أب) 2
ٌّن مــن أيب َهــذا معلــول؛ ألنــه ظــ: وهلــذا قــال الــداين يف أطــراف املوطــأأظنــه؛ 

ْبمعنى الظن مجهنا  َمْلِ عىل أن العويدل .]2/224فتح الباري [اهـ.حازم  أيب حـازم ُةَلـُ
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َينم«: قول إسامعيل: األخرى، وهي   .]707البخاري [»يِمَيْن« : ومل يقل» ذلكىُ
 .يِمـْنَي :ْلُقـَي ومل ،ذلك ىَمْنُي :إسامعيل قالو: ]2/225[قال احلافظ ابن حجر

 ؛القعنبي كرواية :ياملنف وهو :والثاين، املجهول بلفظ امليم وفتح أوله بضم :األول
 ِّْنيَعـُي مل حـازم أبـا ألن ؛ًمرسال فيكون الشأن ضمري -يف أعلمه– ُاهلاء األول فعىل

: ًضاْيـَوقـال أ، متصل فهو ِهِخْيَش ٍلسهل ُالضمري القعنبي رواية وعىل ،له ُاهَمَن ْنَم
 البخـاري شيخ أويس أيب بن هو اوإسامعيل. املوطأ يف القعنبي ُرواية َّمَّالض فلعل

َاجل يف احلميدي به جزم كام  عـن الرواية هذه عىل ٍسْيَوُأ أيب َْنب َإسامعيل ووافق ،ِعْمْ
 قـول ففـي . بلفظـهاهـ. الغرائب يف الدارقطني أخرجه فيام سعيد ُْنب ُدْيَوُس مالك

ٌيل عىل ما قالـه الـداين مـن اإلعـالل بـالظن ِلَ نامه دْنَاحلافظ بأن أبا حازم مل يعني م
�دا عـىل َ قـال احلـافظ روقد، ً كان مرفوعا ملا احتاج إىل هذه العبارةفلووالتخمني؛ 

املرفـوع، الخ لكـان يف حكـم ...ال أعلمه : با حازم لو مل يقل أناعرتاض الداين بأ
  .وهذا هو ما نريده من أنه ظن وختمني

ً هذا األثر يعترب موقوفا عند مجهور املحدثني والفقهاء واألصوليني؛ ألنـه َّنَأ كام
 أو يقولون كذا، ، أو نفعل،ا نقولنَُّك: - الصحايبُلْوَقَف :÷ إىل زمن النبي ُهْفِضُمل ي

ِ أو هن،ا بكذاَنْرِمُ أْوَ،أو يفعلون كذا وكذاأ ْ ملِْن إٌوفُقـْوَم –ا عـن كـذا ينَُ  إىل ُهْفِضُ يـَ
 كنا نفعل يف حيـاة النبـي، أو يف زمنـه، أو : تكون بقولهواإلضافة، ÷زمن النبي 

إن ذلـك : كـر اإلسـامعييل وغـريهب اإلمام أبـو بل قال ،)1(فينا أو بني أظهرناوهو 
ً فال يكون مرفوعا، ولو جزم به وعىل هذا؛ )2( أم ال،اء أضاف سو:ًموقوف مطلقا

  ؟! حازم، فكيف إذا مل جيزم بهوأب
                                                           

  .1/30رشح صحيح مسلم للنووي : ينظر) 1(
  .1/188تدريب الراوي : ينظر) 2(
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ّ راوي هذا األثر مل يعمل به كام بينا ٌِكالَمَ ف؛ضعدل عىل الو ال تفهذه الرواية -
َسابقا؛ ف  عىل أنه مل يصح له ما رواه، وأن لديه ما ٌيلِلَ بخالف ما رواه دالراوي ُلَمَعً

  . أن املوقوف عندهم ال حيتج بهومعلومأصح منه، هو 
X قبXيصة بن هلب رواية:ةالثالث ْ a X X W W ْ W: 

 حـدثني ،سـفيان عـن ،سعيد بن حييى حدثنا: ]22027رقم8/225[ أمحد يف مسنده أخرج
 ،يـساره وعن يمينه عن ينرصف ÷ النبي ُرأيت« :قال أبيه عن ،ٍبْلُه بن قبيصة عن ،سامك
ـيس .»املفصل فوق اليرسى عىل ىنَْمُيْال حييى َّفَصَو ،صدره عىل هذه يضع :قال ورأيته  ول

 .فيه دليل أن الوضع يف الصالة بعد التكبري، بل حيتمل أن يكون قبل التكبري
كـان رسـول اهللا «:  ]908 رقـم 1/266[، وابن ماجة ]252 رقم 2/32[ الرتمذي ويف

  .» بيمينهها فيأخذ شاملنَُّمُؤَي
 :وفي سنده ضعيفان

، وابن املبارك، ُةَرَزَ جٌ الثوري، وشعبة، وصالحضعفه :)1( بن حربaاكWمX س:ولاأل
ِبتـَثَتُمْالليس مـن : وقال يعقوب. مضطرب: وقال أمحد. وشعبة بن احلجاج وقـال . َنيِّ

 أحاديـث مل يـسندها َدنَْسـَأ: وقال ابن معـني. كان يغلط وخيتلفون يف حديثه: ابن عامر
وقـد .( فيتلقنُنَّقَلُ كان يألنهتفرد سامك بأصل مل يكن حجة؛  إذا :وقال النسائي. غريه

  .ً كثرياُِئطُكان َخي: وقال ابن حبان). تفرد هبذا احلديث عن قبيصة
ٍ قبXيصة بن هلب الطائي:الثاني ْ a a W ْ W)2(: جمهول مل يـرو :  ابن املديني والنسائيقال

بن هلب، مل يرو عنـه  يف إسناده قبيصة :وقال الشوكاين ، سامك بن حربُْريَعنه غ
                                                           

ــديل ) 1( ــرح والتع ــامل 4/279اجل ــذيب الك ــم12/119، وهت ــذيب 2579 رق ــذيب الته  4/210، وهت
  .9/215، وتاريخ بغداد 2718رقم

  .2/200، ونيل األوطار 5732 رقم8/305، وهتذيب التهذيب 4846 رقم23/493هتذيب الكامل ) 2(
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  . يتبني ضعف هذه الروايةوهبذا .غري سامك
 :عائشة أثر موقوف عن :ةالرابع

حـدثنا :  قال منصور، ثنا هيثم،من طريق شجاع بن خملد ]1/284[ الدارقطني أخرج 
 اإلفطـار،تعجيـل :  مـن النبـوةٌثَالَث«:قالت عن عائشة ،عن حممد بن أبان األنصاري

  .»ليمنى عىل اليرسى يف الصالة ووضع ا،وتأخري السحور
 انقطاع؛ ألن حممـد بـن أبـان مل يـسمع مـن ا سندهويف ،ة موقوفالرواية هوهذ

  .)1( وابن حجر،، والذهبي وابن حبان، البخاريقاله ،عائشة
 حممد بـن أبـان عـن : يف الضعفاءابن اجلوزيقال  : بن أبان ضعيفومحمد 

 كـان يفتعـل األحاديـث يف ٌابَّذَ كـ:قال أبو حـاتم وأبـو زرعـة الرازيـان ،عائشة
  .)2(!؟ هوْنَ ال أدري م:ابن معنيوقال  .اإلرجاء

 : ابن عباسرواية عن :ةالخامس
ن مـ ]10851 رقم 11/7[، والكبري ]4249 رقم 4/297[ الطرباين يف األوسط أخرج 

 عن ، عن عمرو بن دينار، ثنا سفيان بن عيينة،طريق حممد بن أيب يعقوب الكرماين
َارشَعَا مَِّنإ«: قال@÷  عن النبي،عن ابن عباس ،طاووس  َلِّجـَعُ نْنَا أَنْرِمُ أِ األنبياءِ

  .»اَنِلِائَمَ شَىلَا عَنِانَمْيَِأ بَبِْرضَ نْنَأَ و،اَنَورُحُ سَرِّخَؤُ نْنَأَ وا،َنَارَطِْفإ
، ا فيبطل االحتجاج هبـ؛»يف الصالة«  أن الوضع املذكوريف هذه الروايةوليس  
  : من طريقني ضعيفنيْتَيِوُ رألهنا ؛ عن ابن عباس»يف الصالة«: زيادة تصح وال

                                                           

  .1/223، وتلخيص احلبري 10557 رقم7/392، والثقات 47 رقم1/32التاريخ الكبري ) 1(
، وضـعفاء 1429 رقـم5/290، والكامـل البـن عـدي 7/392، والثقات 47 رقم 1/32التاريخ الكبري ) 2(

، وهتـذيب الكـامل 2861 رقـم3/37،  736 رقم2/119، واملجروحني البن حبان 963 رقم3/6العقييل 
  .122 رقم5/32، ولسان امليزان 4248 رقم6/297، وهتذيب التهذيب 3447 رقم18/136
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ــ:األوىل ــن حبــان ا أخرجه ــم 5/67[ اب ــه]1770 رق ــظ ل ، والطــرباين يف  واللف
ــري ــم 11/199[الكب ــط و، ]11485 رق ــم 2/247[األوس ــ]1884 رق ــق  كاله ــن طري ام م
َحرملة َ َ ْ  بن احلارث ، عـنبن وهب، عن عمرو ا، عن ]بن حييى بن عبداهللا بن حرملة[َ

َارشَعـَا مَّنـِإ« :قال ÷  عن ابن عباس أن رسول اهللا،عطاء ا أن نـؤخر َنـْرِمُ أِ األنبيـاءِ
  .»يف صالتنا بأيامننا عىل شامئلنا َكِسْمُ وأن ن، ونعجل فطورنا،سحورنا

ُ انفـرد بـه حرملـة، ،به وُْن إال ابث مل يروه عن عمرو بن احلار:قال الطرباين َ َ ْ َ
ابـن  قـالو . مباركُْن اب: عطاء وابن عباسََْني يف األوسط يف سنده ب الطرباينوزاد

َ أن يكون الوهم فيه من حرملةأخشى :]1/224[  يف تلخيص احلبريحجر َ َ ْ َ.  
ُوحرملة َ َ ْ  وقـال . ال حيتج بـه: أبو حاتمهقال في  هو ابن حييى املرصي أبو حفصهذا َ

 ُتْهـِرَ كًةَجِمَ سـَبن معني أشـياء ى ذكر عنه حيي:وقال ابن عدي . انفرد بغرائب:الذهبي
َاين أن يميل عيل شيئا عن حرملة، ذهاْرَ سألت عبداهللا بن حممد الف:وقال ابن عدي. اَهَرْكِذ َ َ ْ َ ً

ُع بحرملة؟ حرملة ضعيفصن يا بني وما ت:فقال ََ ََ ْ َ َْ بن  سمعت عبدالعزيز :ُّيِجْنَوشُبْقال ال .َ
َلقيت حرملة بعد:  يقولعمران املرصي َ َ ْ  أخـرج يل فهرسـت : موت الشافعي فقلت لـهَ

فـسمى يل :  الكتـب؟ قـاله ما سمعتم من هـذ: فأخرجه إيل فقلت:قال، كتب الشافعي
ًضـا وسـامعاْرَهذا كـل يشء عنـدنا عـن الـشافعي ع:  فقال،سبعة كتب أو ثامنية قـال  .ً

 ، الشافعيً وزاد أيضا ما مل يصنفه،ً الكتب كلها سبعني كتابا أو أكثره فروى عن:البوشنجي
 وأنه قيـل ، والنبوةِرْحِّ بني السِقْرَفْ الَ عنه فيام أخربنا بعض أصحابنا كتابىوذاك أنه رو

  .)1(اهـ. وقد عرضته عىل الشافعي فرضيه،هذا تصنيف حفص الفرد:  فقال؟له يف ذلك
َ حرملة هذا ال حيتج بحديثه وال بزيادته، وَّنَِأ بَكُمِلْعُ وهذا ي:نقول ََ َ َ  أنه ًوصاُصُخْ

                                                           

 ، وهتـذيب الكـامل1224 رقـم3/274، واجلـرح والتعـديل 568 رقـم2/458الكامل يف الـضعفاء ) 1(
  . 2/201، وهتذيب التهذيب 1166 رقم 5/548
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  .خالف الثقات يف هذه الزيادة
 وعبد بن محيـد، ] 1/284[، والدارقطني ]4/238[  يف سننه البيهقيهاأخرج :والثانية

نـا إ«:قـال ÷  عـن النبـي، عن ابن عبـاس، عن عطاء،ن طريق طلحةم ]624 رقم 212[
 شامئلنا  وأن نمسك بأيامننا عىل، ونعجل اإلفطار،معارش األنبياء أمرنا أن نؤخر السحور

 ، بطلحة بن عمرو املكي وهو ضـعيفُفَرْعُهذا احلديث ي: قال البيهقي .»يف الصالة
  . عن أيب هريرة،عن عطاء:  وقيل عنه، هكذا: فقيل عنه: عليهَفِلُتْاخَو

 ،ابـن املـديني فقـال :ًاملحـدثون مجيعـافه َّضع  املكي وطلحة بن عمرو:نقول
 .مـرتوك: ، وابن حجر وابن اجلنيد،ئي والنسا، أمحدوقال .ليس بيشء: والبخاري

 . عندهمٌِّنيَليس بالقوي، ل: أبو حاتم وقال . ضعيف،ليس بيشء: ابن معني وقال
كـان ممـن يـروي عـن : ابـن حبـان الوق .ضعيف:  وأبو زرعة، الدارقطنيوقال

 ال حتل كتابة حديثه، وال الرواية عنـه إال عـىل جهـة ؛الثقات ما ليس من أحاديثهم
  . )1(إن حديث ابن عباس هذا ضعيف: الشوكاينال وق .التعجب

 مل تصح هذه الزيادة عـن وإذا؛ ونكارتهيف الداللة عىل ضعفه ٍاف َ كوما ذكرناه
ًا لرواية زيد بن عيل عن آبائه وهي خالية أيـضا مـن هـذه ً فيكون موافق؛ابن عباس

  . قوي عىل عدم ورود الضم يف الصالةٌدليل  وهو ،الزيادة
 : يعلى بن مرةيةروا :ةالسادس
، والعقـييل ]7470 رقـم 7/269[، واألوسط ]686 رقم 22/263[  الطرباين يف الكبريأخرج

 يعىل ، عن جده، عن أبيه، كالهام من طريق عمر بن عبداهللا بن يعىل]3/177[يف الضعفاء 
                                                           

، وهتـذيب التهـذيب 954 رقـم4/107، والكامـل يف الـضعفاء 2978 رقم13/427هتذيب الكامل ) 1(
 4/350، والتـاريخ الكبـري 3497 رقـم2/529، والعلل ألمحـد 5/494، وطبقات ابن سعد 5/21

  . 2/202، ونيل األوطار 2097 رقم4/478، واجلرح والتعديل 3104رقم
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 وتـأخري ،تعجيـل الفطـر:  حيبها اهللا عز وجـلةثالث «:÷ رسول اهللاقال: بن مرة قالا
بعـد ذكـره : قال اهليثمـي.»يف الصالةورضب اليدين إحداهام عىل األخرى  ،السحور

  .اهـ. فيه عمر بن عبداهللا بن يعىل وهو ضعيف: حديث الطرباين

 :ويف هذا السند ضعيفان :نقول
  .  والنـسائي، وحييـى، أمحـدفهّضـع  :)1( عمر بـن عبـداهللا بـن يعلـى:األول

. منكر احلديث:  وأبو حاتم،معني وابن ، أمحدوقال.  يتكلمون فيه:البخاري قال
 قـالو ، أبو نعيموتركه ،إنه كان يرشب اخلمر:  وزائدة، بن عبداحلميد جريروقال

 ، ضـعفوه:الـذهبي وقـال.  لـيس بـالقوي:أبو زرعـة وقال.  مرتوك:الدارقطني
  .�داِ هو ضعيف ج:وقال

 :بيالـذه وقـال.  نظرفيه: البخاري قال :)2(عبداهللا بن يعلى بن مـرة :الثاني
وعمـر ضـعيف كـام [ إال بابنـه عمـر ُفَرْعـُ يال: الدارقطني وقال. ضعفه غري واحد

 يعجبنـي االحتجـاج بخـربه إذا انفـرد لكثـرة املنـاكري يف ال: ابن حبـان وقال. ]سبق
  . ضعيف:النسائيوقال  ؟ً أيضاٍاهَ وال أدري أذلك منه أم من ابنه عمر فإنه و،روايته

 :ٍيلبXْحWرa شداد بن شرواية: ةالسابع
 بـن حممـد بـن أمحـد حدثنا: ]7111 رقم7/272[ الطرباين يف املعجم الكبريأخرج

 رشيـح بـن حيـوة ثنـا :قـاال ،املـرصي عرفـة ُنْبـ ُْريَخـَو ،الدمشقي محزة بن حييى
 بـن شـداد عن ،مؤنس بن عياش ثنا ،صالح بن حبيب ثنا ،الوليد بن بقية ثنا ،احلميص

 قائام ÷ اهللا رسول رأيت أين أنس مل فإين ُتنسي مهام «:قال ،األنصاري رشحبيل
                                                           

  .1171 رقم 3/176، وضعفاء العقييل 638 رقم 6/118اجلرح والتعديل ) 1(
، واملجـروحني البـن 905 رقـم 2/318، وضـعفاء العقـييل 1039 رقم 4/225الكامل البن عدي ) 2(

، وضــعفاء الــدارقطني 200 رقــم445، والــضعفاء الــصغري للبخــاري ص549 رقــم1/519حبــان 
  .457 رقم 178، وضعفاء النسائي ص376 رقم344ص
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  .»عليها قابضا اليرسى عىل اليمنى ُهُدَوي يصيل
  ويف،ًالُجـَ رٍ وشـدادٍ رواه جامعة عن بقية فأدخلوا بني عيـاش:قال ابن حجر

  اهـ.شداد عن حدثه نَّمَع ،عياش عن ،وافقه ْنَمَو اإلسامعييل رواية
 ....  وضعيف،نمجهوال في سندهفي سندهفي سندهفي سنده

وقال  .)1( ليس بمشهور: ابن السكنقال>>: شداد بن رشحبيل:ألولاملجهول ا
>.ليس لشداد بن رشحبيل غري هذا احلديث: ]2/252[ يف االستيعاب ابن عبدالرب <

. )2( ترمجـهْنَ مل أجد مـ:اهليثميقال .  جمهول:عياش بن مؤنس :املجهول الثاين
ِاعا مَمَ عياش مل يذكر س:البخاريوقال    .)3( شدادْنً
 ال بقيـة أن ُتومهـت :أمحد قال: )4(بقية بن الوليد احلميصفهو  :الضعيفَّأما 
 ْنِمـ ُفعلمـت املـشاهري عن املناكري حيدث هو فإذا املجاهيل عن إال املناكري حيدث

 الضعفاء، عن يدلس بقية :القطان وقال .مناكري حديثه يف :اخلطيب وقال .ِيتُأ أين
 عنه هذا صح واهللاِ ْمَعَن: الذهبي قال. تهلعدال ٌدِسْفُم صح إن وهذا ذلك، ويستبيح

 ْرَذْحـا :مـسهر أبـو وقـال .بـه حيتج وال حديثه يكتب :حاتم أبو وقال .يفعله إنه
 يبـايل كان ما :اجلوزجاين وقال .ْهَّيِقَن ليست فإهنا ،ْهَّيِقَت عىل منها ْنُكَو ،ْهبقي حديث

 :احلـق عبد وقال .به بأس فال الثقات عن حديثه أما يأخذه، عمن خرافة وجد إذا
ــة ــتج ال بقي ــه حي ــال .ب ــذهبي وق ــة :ال ــب ذو بقي ــب غرائ ــاكري وعجائ    .ومن

                                                           

  .إال هذا احلديث÷ مل يرو عن النبي: ، وقال البزار3850 رقم2/139اإلصابة ) 1(
  .2/105جممع الزوائد ) 2(
  .2/200نيل األوطار .  فيه عباس بن مؤنس:وقال الشوكاين، 2593 رقم 4/224التاريخ الكبري ) 3(
، واملجـروحني 630ني رقـم ، وضعفاء الـدارقط2/72، والكامل البن عدي 1/162ضعفاء العقييل ) 4(

، 783 رقـم3/8، وإكـامل هتـذيب الكـامل 2728 رقـم2/434، واجلرح والتعديل 159 رقم1/229
  .787 رقم1/434، وهتذيب التهذيب 7/132، وتاريخ بغداد 738 رقم4/192وهتذيب الكامل 
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 عـىل أمجعوا :البيهقي وقال .الضعفاء يف عدي وابن والعقييل، الدارقطني، وذكره
 انفـرد إذا بـه حيـتج أن حيل فال:  يف املجروحنيابن حبانقال  .بحجة ليس بقية أن

 تبني أن وهبذا؛ ن ابن جريج نسخة كلها موضوعة عىَوَ قد ر:مغلطاي قال .بيشء
  . عن جمهول،ٍاعَّضَاحلديث من طريق و

ٍ الحارث بن غطيفرواية: ةالثامن ْ W a: 
 ، وابـن أيب شـيبة يف مـصنفه]3399 رقم3/276[ الطرباين يف املعجم الكبري أخرج

 ،العنيس سيف بن يونس حدثني :قال ،صالح بن معاوية حدثنا: ]3933 رقم1/342[
 اَمْهَم« :قال ،معاوية َّكَش ،الكندي احلارث بن غطيف أو ،غطيف بن احلارث عن

- ىَْرسُيـْال عـىل ىنَـْمُيْال ُهَدَيـ َعَضَو ÷اهللا َرسول ُرأيت ِّينَأ َسْنَأ مل ُيتِسَن ُتْيَأَر
ُأخرجه البغوي وسمويه: قال ابن حجر . »-الصالة يف يعني ْ َ َُّ َ.  

  :ته، ومعاوية بن صالح ضعيف خمتلف يف صحبف بن غطيث احلاروفيه
ُّ الحارث بن غطيف أبو أسماء السكوني-1 X ْ a َّ ٍ ْ W a: 

 ٍفْيَضُ احلارث بـن غـ:فقيل يف اسمه يف اسمه وصحبته والسند إليه، اختلف
 بالـضاد املعجمـة، أبـو زرعـةوصـححه  غضيف بن احلارث، :وقيلبالتصغري، 

ُّايلَمُّ الث:وقيل غطيف بن احلارث الكندي، :وقيل   .)1(اليامين :قالوي، ِ
 وذكــره.  ابــن ســعد، والعجــيل، والــدارقطني، وغــريهم يف التــابعنيذكــرهو

  .البخاري، وابن أيب حاتم، والرتمذي، وآخرون يف الصحابة
ُ ورشدينٍ وهبُْن ابَادَزَ و، سيفُْن بُ عنه يونسىرو هذا احلديث ويف ْ َِ ْ  َْنيَ بـ بن سـعدِ

ــونس ــارثَي ــا ر: ِ واحل ــَأب ــرباينٍدِاش َّ احل ُِ َْ ــده. )2(ْ ــن من ــال اب ــِ ذ:ق ــدُرْك    أيب راش
                                                           

  .943 رقم1/630، وأسد الغابة 1464 رقم1/287اإلصابة ) 1(
  .3400 رقم3/276معجم الطرباين الكبري ) 2(
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  . هذا االختالف يوجب ضعف الروايةوكل .)1(فيه زيادة
ْ بن صالح بن حدير الa معاوية-2 W aحWرْضWمXحْ الُّيXصْمXُّي

)2(: 
ابـن وقـال  .ًرفاَما كنا نأخذ عنه وال ح: -وكان ال يرضاه– حييى بن سعيدقال 

 ابـن عـدي، والعقـييل يف وذكره.  حيتج به ال:أبو حاتموقال ، ًىضِرِ ليس ب:معني
 عنـده ُ أتيت معاوية بن صالح ألكتب عنه فرأيـت:موسى بن سلمةقال . الضعفاء

  .أدوات املالهي فلم أكتب عنه
 : ابن مسعودرواية عن: ةالتاسع

 رقـم 1/266[، وابن ماجة يف سـننه ]755 رقم 1/259[ أبو داود يف سننه أخرج -1
 ي،النهد عثامن أيب عن ،زينب أبى بن احلجاج عن ،بشري ِْنب ِمْيَشُهمن طريق : ]811
 ،÷ ُّالنبـي فـرآه اليمنـى عىل اليرسى يده فوضع يصيل كان أنه«:مسعود ابن عن

.  هشيم أرسـل هـذا احلـديثُْريَ غ:النسائيقال  .»اليرسى عىل اليمنى يده فوضع
احلجـاج بـن أيب زينـب  عن عبـداهللا إال ،ًيا عن أيب عثامنِاوَ ال نعلم ر:البزاروقال 

  .)3( هذا احلديث ضعيف:الشوكاين وقال. وهو رجل واسطي
: إسامعيل بن أبان قال حييى بن آدم، و من طريق]2002 رقم5/371[ البزاروأخرج  -2

عبـدالرمحن بـن  [أبيـه عـن ،الـرمحن عبد بن القاسم عن، ليىل أيب ابن عن ،مندل حدثنا
 ÷ اهللا رسول رآين«: قال -آدم بن حييى لفظ فظوالل- اهللا عبد عن ،]عبداهللا بن مسعود

 :قـال البـزار ،»شـاملك عىل كيميَن ْعَض: فقال؛ الصالة يف يميني عىل ِايلَمِش اًعِاضَو
  . أيب ليىلُْنعن أبيه، عن عبداهللا إال ابوهذا احلديث ال نعلم رواه عن القاسم، 

                                                           

  .1/287اإلصابة ) 1(
 10/191، وهتـذيب التهـذيب 1750 رقم8/382، واجلرح والتعديل 6058 رقم2/186هتذيب الكامل ) 2(

  .1759 رقم4/183، والضعفاء للعقييل 1888 رقم6/404، والكامل يف الضعفاء 7079رقم
  .2/202، ونيل األوطار 962 رقم1/309السنن الكربى ) 3(
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 أن :د الـسابقبالـسن من طريق إسامعيل بن أبـان ]1/283[ الدارقطنيوأخرج  -3
قال حييـى بـن  :، وقالهذا احلديث ابن عدي وذكر . كان يأخذ شامله بيمينه÷النبي
 عن حجاج بن أيب زينب، عن أيب سـفيان، عـن ، عن حممد بن احلسن الواسطي:معني

  .)1(»شامله عىل فوضعها يمينه فأخذ برجل يصيل ÷ ُّ النبيَّرَم«:جابر قال
 وهو ًالُجَ رَارَ ز÷أن النبي«: بن أيب زينبيف ترمجة حجاج ا العقييل وذكر -5

 ووضـع ،اليمنـى عـن اليـرسى فنزع :قالا يده اليرسى عىل اليمنى ًيصيل واضع
  .)2(ال يتابع عليه:  العقييلوقال ؛»اليرسى عىل اليمنى

 الوضـع ُ؛ إذ كيف ختفى عىل ابن مسعود كيفيةا يف متنهة معلولالرواية هوهذ: نقول
 يضع يمينه عىل شامله ÷  كان النبيولو! املهاجرين األولني؟وهو من كبار الصحابة 

 عـىل َيِفَ خاَمَل – فيها الناسُّمُؤَوهي الفرائض التي ي– مرات َ مخسٍ يومَّلُيف الصالة ك
  والثـاين األولففـي:  فقد اختلفت ألفاظ احلديثَ رأيتوكام .ابن مسعود هذه اهليئة

الرابـع واخلـامس   ويف، نفـسه÷ النبي الثالث الواضع ويفأن الواضع ابن مسعود، 
 ويـدل االختالف يوجب ضعف الرواية، وهذا ؛بن مسعودا رجل آخر غري الواضع

  . فساد  االحتجاج هباويوجب ضبطهم للرواية، ِةَّلِقَعىل عدم حفظ رواهتا و
 :وفي السندين المذكورين إلى ابن مسعود ضعف

  :ٍ فآت من راويينالسند األولأما ضعف 
أخربنا فهو حجة، :  ما قال يف حديثه:قال ابن سعد  :)3(ٍريَِش بُْن بُمْيَشُه: األول

                                                           

  .2/230 ضعفاء الرجال الكامل يف) 1(
  .1/283الضعفاء الكبري ) 2(
، 6595 رقـم30/272، وهتـذيب الكـامل 7/578، والثقات البـن حبـان 7/313طبقات ابن سعد ) 3(

  .2225 رقم3/257، وميزان االعتدال 7/419، ولسان امليزان 2/186وسري أعالم النبالء 
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 ، وابـن حجـر، والعجيل، والذهبيسعد، ابن وقد وصفه. وما مل يقل فليس بيشء
 مـا أدراه مـا :ابن معـنيوقال .  ال تكتبوا عنه:سفيانوقال .  بالتدليسوابن حبان

 أبـا احلاكم فإن ؛التدليس يف حمذورة ٌةَعْنَص وهلشيم :القطانوقال . خيرج من رأسه
 ؛اًتدليـس هـشيم عن يأخذوا أال عىل اًيوم اتفقوا أصحابه من جامعة أن ذكر عبداهللا
 عـن ومغـرية حـصني حـدثنا: يـذكره حـديث كـل يف يقول فجعل ؛لذلك ففطن

 مـن أسمع مل: فقال؛ ال: فقالوا ؟ اليوم لكم ُتْسَّلَد هل: هلم قال فرغ فلام إبراهيم،
وقـد (.يل مـسموع غـري ومغـرية حصني، حدثنى: ُقلت إنام ا،ًحرف ذكرته مام ةمغري

  ).أخربنا:  هشيم يف هذه الرواية، ومل يقلَنَعْنَع
وقـال .  ضـعيف:قال ابن املـديني :)1(احلجاج بن أيب زينب الواسطي: الثاين

 أخـشى أن يكـون ضـعيف :وقـال أمحـد.  ليس بقوي، وال حـافظ:الدارقطني
 النسائي، وابن عـدي، والعقـييل وابـن وذكره.  خيطئ:ابن حجروقال . احلديث

 كل ما سبق دليل عىل اضطراب احلجـاج بـن أيب زينـب ويف ؛اجلوزي يف الضعفاء
 عن أيب عثامن عـن ًةَّرَ به، فقد رواه مِوضعفه، وعدم صحة حديثه هذا واالحتجاج

>. عن أيب سفيان عن جابرًةَّرَمَابن مسعود، و <
 : ثالثة ضعفاءفيهفي السند الثانا َّأم

ّ عـيل العنَـِزيُنْ بـُلَدْنِم: األول   وقـال .احلـديث ضـعيف :أمحـد قـال ،)2(َ
 ويـسند ،املراسـيل يرفـع ممـن كـان :حبـان ابـن وقال.  وقع فيه رشيك:البخاري

                                                           

، 7/193، ولسان امليزان 1119 رقم5/437، وهتذيب الكامل 408 رقم2/230الكامل يف الضعفاء ) 1(
  .1192 رقم2/186وهتذيب التهذيب 

، والـضعفاء الكبـري 1636 رقـم6/455، والكامـل يف الـضعفاء 7208 رقـم13/247تاريخ بغداد ) 2(
  .1873 رقم4/266للعقييل 
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 وقـال .الـرتك فاستحق ؛حفظه سوء من الروايات يف الثقات وخيالف ،املوقوفات
 :قطنـي الـدار قـالو .ضعف فيهام وحبان دلمن :معني ابن وعن .لني :زرعة أبو

 بـن وعيل ،معني بن حييى :أصحابنا :وقال ،احلديث ذاهبا :اجلوزجاين وقال. مرتوكان
 .مناكري روى بثقة، ليس :الساجي وقال .يضعفونه ،نظائرهام من وغريهام ،املديني
 :الطحـاوي وقـال .قال ابن قانع، وابـن حجـرومثله .  ضعيف:النسائيوقال 

  .به حيتج وال بيشء، الرواية يف التثبت أهل نم ليس
قـال  :)1(حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليىل الفقيـه القـايض الكـويف: الثاين

 يسء احلفـظ، :قـال أبـو حـاتم ، خطأُ ويف عطاء أكثر، ابن أيب ليىل ضعيف:أمحد
ِشغل بالقضاء فساء ح َِ  . بـه، إنام ينكر عليه كثرة اخلطإ، يكتب حديثه وال حيتجُهُظْفُ

 ، فكثـرت املنـاكري يف روايتـه؛ احلفـظيء رد، كان فاحش اخلطأ:وقال ابن حبان
قال و . كان كثري الوهم:الدارقطني وقال .وابن معني، وزائدة وحييى،،أمحدتركه 

وقـال  . كان يسء احلفظ واهي احلديث:وقال ابن املديني . ال حيتج به:ابن جرير
 . احلديث فلم يكن حجةوأما ،يف قضائه ُحَدْمُكان يكان يسء احلفظ، و :الساجي

 ُ بن عمر الثقفـي عامـلُ أول من استقضاه عىل الكوفة يوسف:رئوقال محزة املق
ُ ال يـدرى صـحيح :وقـال البخـاري. وكان يرزقه كل شهر مائة درهم،بني أمية َُ ْ

�حديثه من سقيمه، وضعف حديثه جدا ِ َ َّ ََ.  
 :قال يعقوب بن شيبة :أبيهعبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود، عن : الثالث

وقال حييى بن .  مل يسمع من أبيه:وقال ابن معني. تكلموا يف روايته عن أبيه
مل :  يقال:وقال العجيل.  مات ابن مسعود وعبدالرمحن ابن ست سنوات:سعيد

                                                           

، واملجروحني البن حبان 1739 رقم7/322، واجلرح والتعديل 5406 رقم25/622هتذيب الكامل ) 1(
  .6364 رقم9/260، وهتذيب التهذيب 1653 رقم4/98، وضعفاء العقييل 918 رقم2/251
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  . )1(يسمع من أبيه إال حرفا واحدا
 :عمر  ابنرواية عن :ةالعاشر

 ]3029 رقــم 3/238[، واألوســط ]271م رقــ1/121[ الطــرباين يف الــصغريأخــرج 
، وابن عدي يف الكامل ]4/405[، والعقييل يف الضعفاء]2/29[، والبيهقي واللفظ له

 حدثنا عبداملجيد بن عبـدالعزيز بـن أيب ،ن طريق حييى بن سعيد القداحم ]5/344[
إنـا معـارش األنبيـاء  «:قـال ÷  أن النبـي، عن ابن عمر، عن نافع، عن أبيه،ٍادَّوَر

 ؛»يف الصالة ووضع اليمنى عىل اليرسى ، وتأخري السحور،أمرنا بتعجيل الفطور
 مل يروه عـن نـافع إال : قال الطرباين .»يف الصالة«:  يف رواية العقييل قولهوليس

 :قال اهليثمـيو . وتفرد به حييى بن سـعيد، عبداملجيدُهنُْ وال عنه إال اب،عبدالعزيز
ى بأصـلح مـن َوْرُ وهو يـ:وقال العقييل. يففيه حييى بن سعيد القداح وهو ضع

 إنـام يعـرف :وقال البيهقـي. تضعيف من العقييل هلذا الـسندوهذا ؛هذا اإلسناد
 ، وليس بالقوي عن عطاء عن ابن عباس، ومـرة عـن أيب هريـرة،بطلحة بن عمرو

 ثـالث مـن :قالـت ، ولكن الصحيح عن حممد بن أبان عن عائـشة،÷عن النبي
  . )87ص ( عائشةوقد سبقت رواية :نقول .اهـ. ن قوهلا فذكرهن م..النبوة

 :وفي هذا السند ثالثة من الضعفاء
يف حديثـه : وقال العقييل يف الضعفاء، ذكره :)2(حييى بن سعيد القداح: األول

 لـه :الذهبي وقال . ليس بالقوي:الدارقطني وقالمناكري، وذكر له هذا احلديث، 
  . ضعيف:اهليثمي وقال .مناكري

                                                           

، وسـؤاالت ابـن اجلنيـد 436 رقـم 6/195، وهتذيب التهذيب 3877 رقم 17/239هتذيب الكامل ) 1(
  .863 رقم 159البن معني ص 

  . 2028 رقم4/404، والضعفاء للعقييل 905 رقم6/257لسان امليزان ) 2(
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ال : البخـاري وقـال تكلم فيه احلميـدي، :)1(عبداملجيد بن عبدالعزيز: ينالثا
 عبـدالرزاق وقال . ال حيتج به:الدارقطني وقال .يعرف له مخسة أحاديث صحاح

ابن عـدي،  وذكره .احلمد هللا الذي أراح أمة حممد من عبداملجيد: حني علم بموته
 أنه أفتى الرشيد بقتل وروي . ليس بالقوي:أبو حاتموقال  .والعقييل يف الضعفاء

 رياكنـ كان يقلب األخبار، ويـروي امل�دا،ِمنكر احلديث ج :ابن حبانوقال  .وكيع
ًئـا ضـعيفاِجْرُ كـان م:ابن سـعدوقال  .عن املشاهري فاستحق الرتك ابـن وقـال . ً

 وقـال . األعاملُ حديث خطأاَهُرَهْشَأ ،هايخطأ فأ أحاديث روى عن مالك :عبدالرب
 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يـسار، عـن ًا منكراًى عن مالك حديثرو: الساجي

ِ إنما األعمال بالنِّيات«: أيب سعيد َّ ِ ُ َ َْ َ ْ َّ   . ابن جريج أحاديث مل يتابع عليها، وروى عن» ِ
َا األَمَِّنإ«: يف حديثهوجه النكارة  :نقول ً، أن مالكـا يرويـه عـن »ِاتَّيـالنِِّ بُالَمْعْ

 عن علقمة بن وقاص عن عمـر بـن اخلطـاب بن إبراهيم حييى بن سعيد عن حممد
، علقمـة عن هيمار بن إبّ به حييى عن حممد، وتفرد به حممدّ، وقد تفرد÷عن النبي 
 .÷ّعن عمر، وتفرد به عمر عن النبي علقمة ّوتفرد به 

 غلب عليه التقـشف حتـى :ابن حبانقال  :)2(ٍادَّوَعبدالعزيز بن أيب ر: الثالث
َى عن نافع أشياء ال يشك  مَوَرَ ف؛ا حيدث بهكان ال يدري م ُّ ُ  إذا ُهُتَاعنَِ صـُ احلديثِنَ

 كـان حيـدث عـىل :وقـال، ًداُّمـَعَا ال تًُّمهـَوَ كان حيدث هبا ت؛سمعها أهنا موضوعة
قـال .  ضعيف وأحاديثـه منكـرات:ابن اجلنيدوقال  .الوهم فسقط االحتجاج به

 نبـاقـال .  عليـهِّلَصُ فلم ي- بمكةوسفيان- مات عبدالعزيز :إسامعيلمؤمل بن 
                                                           

 رقـم 6/64، واجلـرح والتعـديل 5/344، والكامل البن عدي 3510 رقم18/271لكامل هتذيب ا) 1(
  . 780 رقم2/150، واملجروحني البن حبان 1875 رقم 6/112، والتاريخ الكبري 340

 5/290، والكامــل البــن عــدي 736 رقـم2/119، واملجــروحني 963 رقــم3/6ضـعفاء العقــييل ) 2(
  .4248 رقم6/187، وهتذيب التهذيب 3447 رقم18/136، وهتذيب الكامل 1429رقم
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 نسخة موضوعة ال حيل ذكرها إال عـىل سـبيل بن عمر ا  عن،نافع عن  روى:حبان
 .ُكَْرتُ، ال يعترب به، يٌِّنيَ ل:الدارقطنيوقال  .االعتبار

 احلديث الذي بني أيدينا هو وهذا هذا يعني أن روايته عن نافع ضعيفة، :نقـول
  . وعدم صحة االحتجاج به، ضعفهفتبني ؛ عمر عن ابن،من روايته عن نافع

 : أبي هريرةرواية عن :ة عشرةالحادي
 ، عـن ابـن أيب لـيىلإسامعيل، من طريق النرض بن ]3 رقـم1/284[ الدارقطني أخرج 

َارشَعـَا مَنْرِمُأ«: ÷  رسول اهللاقال:  عن أيب هريرة قال،عن عطاء َ األِ  َلِّجـَعُ نْنَ أِاءَيـِبْنْ
  .»ِةَالَّ الصِا يفَنِِلائَمَ شَىلَا عَنِانَمْيَِأ بَبِْرضَنَ و،اَنَورُحُ سَرِّخَؤُنَ و،اَنَارَطِْفإ

  : هذه الرواية ال يصح االحتجاج بها لسببين
 الـراوي ُلَمـَعَ و؛َ به، وكـان مذهبـه اإلرسـالْلَمْعَ مل يًاءَطَ عَّنَأ :األولالسبب 

 : عـن عطـاء،ن جـريج عن اب،عبدالرزاقأخرج  .  ضعفهاُبِوجُبخالف روايته ي
سـبق يف  وقـد ،»ىَْرسُيـْ الِهِدُضَ بكفـه اليمنـى عـىل عـَِضبْقـَ كان يكره أن يُهَّنَأ«

 !؟ُهُِفالَُخيَ وَ هذا احلديثٌاءَطَي عِوْرَي فكيف؛ سند صحيح وهو ؛اإلرسال
  :ني ضعيفا سنده يفَّنَأ :الثاينالسبب 

ّالنرض بن إسامعيل بن حازم البجيل القاص : األول َ َُّ  :)1(الكويفِ
حييـى بـن  وقال . قد كتبنا عنه وليس بقوي:وقال، اإلسناد مل يكن حيفظ :أمحد قال
 وكان ال يدري ما ،اً كان صدوق:وعنه ليس حديثه بيشء، :وقال مرة ليس بيشء، :معني

 وابـن ، والذهبي، والنسائي،أبو زرعة وقال.  جتيء عنه مناكري:أبو داود وقال .حدث به
  . فاستحق الرتك؛ُهُْمهَ وَرُثَكَ، وُهُؤَطَ خَشُحَ ف:ابن حبان قالو. ليس بقوي: حجر

                                                           

 ، واملجـروحني البـن 2177 رقـم8/474، واجلـرح والتعـديل 5406 رقـم25/622هتذيب الكامل ) 1(
   .7449 رقم10/388 ، وهتذيب التهذيب 1107 رقم2/393حبان 
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 :حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليىل الفقيه القايض الكويف: الثاين
. ]وحديثه هـذا عـن عطـاء[ خطأ ُ ويف عطاء أكثر، ابن أيب ليىل ضعيف:قال أمحد

  .يف الرواية التاسعة) 96ص(وقد تقدم كالمهم فيه 
 : الدرداء أبياية عنرو :ة عشرةالثاني

: ِةَّوُبُّ النِقَالْخَ أْنِ مٌثَالَث «: وعن أيب الدرداء رفعه قال:]2/205[ يف جممع الزوائدقال 
ِ اإلُيلِجْعَت   .»ِةَالَّيف الص ِالَمِّ الشَىلَ عِنيِمَيْ الُعْضَوَ و،ِورُحَّ السُريِخْأَتَ و،ِارَطْفْ

ً وموقوفـا عـىل أيب الـدرداء، ،اً رواه الطـرباين يف الكبـري مرفوعـ:اهليثمـيقال 
  اهـ. ترمجهْنَ مل أجد مْنَوقوف صحيح ، واملرفوع يف رجاله موامل

املوقوفة يف الطرباين، وقد أغنانا اهليثمي يف احلكـم ال جد الرواية املرفوعة ونمل  :نقول
  .ًهوال أو أكثر فيه جمَّنَأ ُمَهْفُي إذ ؛ُهََمجَْر تْنَ مل أجد مْنَ مهيف رجال: فقالعىل املرفوعة، 

 ،اً مرفوعـ الدارقطنيد وعن أيب الدرداء عن:]2/202نيل األوطار [ وقال الشوكاين
 عىل هذه الرواية عند الـدارقطني مرفوعـة وال ومل نقف .اهـ.اًوابن أيب شيبة موقوف

 عن ،حدثنا وكيع:  قال]3936 رقـم 1/427[ يف مصنف ابن أيب شيبة والذي، موقوفة
ِّيلْجـِعْ الٍقِّرَوُ عـن مـ، عـن جماهـد،مشع عن األ،د بن أيب خالإسامعيل  عـن أيب ،ِ
وهـذا ؛ »ِةَالَّ الـصِيف ِالَمِّ الـشَىلَ عِنيِمَيْ الُعْضَ وَنيِِّيب النَِّقَالْخَ أْنِم« :قالالدرداء 

 :وهو ضعيف لسببني ،ال يصح لالحتجاج به  موقوفاألثر
مع من جماهد سوى أحاديث   ومل يسعنعن، وقد ،عمش مدلساأل َّنَأ :السبب األول

قلـت  ليس يصح لألعمش عن جماهد إال أحاديث يسرية، :وب بن شيبةققال يع ؛يسرية
 :ُتْعِمَ سـ:قال ال يثبت منها إال ما :قالعمش من جماهد؟  كم سمع األ:لعيل بن املديني

 حييـى لوقا .)1(هـا.ِاتَّتَقْ عرشة، وإنام أحاديث جماهد عنده عن أيب حييى الْنِ مٌوَْحهي ن
                                                           

الكـامل هتـذيب : رينظ.  وابن حبان، والنسائي، وابن سعد، وأمحد،فه ابن معنيّ ضع:أبو حييى القتات هذا ضعيف) 1(
= 
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ُكتبت عن األعمش أحاديث عن جماهد كلها م :بن سعيدا قـال و. ، مل يسمعهاٌةَقَزْلُّ
 قـال وهـب :قال اجلوزجاين . إال التدليس]األعمش أي[وما نقموا عليه  :الذهبي

 حديث أهـل الكوفـة أبـو إنام أفسد: سمعت ابن املبارك يقول: يبن زمعة املروزا
أهلك أهـل : سمعت مغرية يقول: داحلميد بن عبجرير وقال .عمشإسحاق، واأل

عمش  عنى الرواية عمن جاء، وإال فـاألكأنهالكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا، 
 وال ؛ عنهي بمن حيدثه، ويروَّنَّ الظُنِسُْحيَعدل صادق ثبت، صاحب سنة وقرآن، و

 عـيل قال . فإن هذا حرام؛ يدلسهي ضعف ذلك الذَمِلَيمكننا أن نقطع عليه بأنه ع
 يمنصور أثبت أهل الكوفة، ففـ: سمعت أمحد بن حنبل يقول: الفسويبن سعيد ا

وهو يدلس، وربام دلس : ]والقائل الذهبي [قلت .عمش اضطراب كثريحديث األ
 تطـرق »عن« : قالومتى فال كالم، »حدثنا« : قالفمتى ؛ بهيعن ضعيف وال يدر

  وائـل، وأيباهيم، وابـن أيبكـإبر:  له أكثر عـنهمٍوخُيُ احتامل التدليس إال يف شيهإل
 ابـن قـال . فإن روايته عـن هـذا الـصنف حممولـة عـىل االتـصال؛صالح السامن

قـد  :نقول .اهـ.)1(عمش كان كثري الوهم يف أحاديث هؤالء الضعفاء األ:ياملدين
عنعنته، وكون : اجتمع يف هذه الرواية كال األمرين اللذين نقام عىل األعمش، وهام

  .وليس عن أحد من الشيوخ املذكورينالعنعنة عن جماهد 
 ،جماهد معلوم التدليس:  قوله عىل البخاريحللبيا رشح يف جاء :السبب الثاين

َّلعل : نقول .)2(فعنعنته ال تفيد الوصل  ََّرتْ اغ يف تصحيحه للرواية املوقوفةاهليثميََ
َاهتَوُبوثاقة ر  يف  األعمـشِفْعَضـَ و،عمـش وتـدليس األ، لعنعنة جماهدْهَّبَتنََ ومل يا،ِ

َ تنبه لذلك حلولو ً خاصة،جماهد    . واهللا أعلم.. بضعفهْمَكَ
                                                           

  .8792 رقم12/248، وهتذيب التهذيب 1965 رقم3/432، واجلرح والتعديل 7699 رقم34/401
 1/423، وميـزان االعتـدال 1/241، واجلـرح والتعـديل 2570 رقـم91-12/76هتذيب الكـامل ) 1(

  .729 رقم 3/237، والكامل 2709 رقم4/203، وهتذيب التهذيب 3462رقم
  .10/39هتذيب التهذيب ) 2(
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 : $ علي بن أبي طالبرواية عن: ة عشرةالثالث
 :حديث مجموع اإلمام زيد -أ

 ِقَالْخـَأ ْنِم ٌثَالَث«: قال % عيل عن جده، عن أبيه، عن عيل، بن زيد حدثني
َاأل ِاإل ُيلِجْعَت: عليهم وسالمه اهللا صالة ِاءَِيبْنْ  ُعْضـَوَو ،ِورُحَّالـس ُريِخْأَتـَو ،ِارَطـْفْ
َاأل َاأل َىلَع ِّفُكْ َّالرس َتَْحت ِّفُكْ  فـالَ أن الوضـع يف الـصالة؛ فيه عـىل دليل وال؛ »ِةُّ

  .وقد سبقحجة فيه عليه 
����﴿ : تفسير قوله تعالىرواية - ب pp pptttt ùù ùùΥΥΥΥ $$ $$#### uu uuρρρρ﴾:        

ـــرج ـــاري أخ ـــري  البخ ـــاريخ الكب ـــدارقطني، و]6/437[يف الت ، ] 1/285[ال
، ]3941رقـم 1/343[، وابـن أيب شـيبة]2/29[، والبيهقـي]3980 رقـم 2/586[واحلاكم

 من طريق عاصم اجلحدري، عن عقبة بن ]442ص/30ج/15مج[والطربي يف تفسريه
ÈÈ ﴿ :قال$ ، عن عيل )1(ظهري ÈÈ ee ee≅≅≅≅ || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 öö öö���� pp pptttt ùù ùùΥΥΥΥ $$ $$#### uu uuρρρρ ﴾ :اليمنى عىل اليرسى يف  ُعْضَو

  .»رهعىل صد« ويف بعضها ،الصالة
   :لعدة أمور متنًا؛ والًدا نََ س$رواية هذا التفسري عن عيل صح ت ال :نقول

 يف اجلوهر النقي عىل كامينُّ الرتُْنقال اب مضطرب؛ الرواية ه هذإسناد َّنَ أ :األمـر األول
 :]4/559[ يف التفـسريوقـال ابـن كثـري.  يف سنده ومتنه اضـطراب:]2/30[سنن البيهقي 

عن حديث عقبة بـن سئل  :]4/99[  يف العللوقال الدارقطني.  يصحى عن عيل والَوْرُي
ÈÈ ﴿ : عن عيل يف قوله،ظهري ÈÈ ee ee≅≅≅≅ || ||ÁÁÁÁss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn////tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 öö öö���� pp ppttttùù ùùΥΥΥΥ $$ $$####uu uuρρρρ﴾... ،عاصميرويه   حديث عقبة:فقالإلخ 

 عـن ،اجلحدري عاصم عن ،اجلعد أيب بن زياد بن يزيد فرواه :عنه واختلف ،اجلحدري
 عـن ،أبيـه عن ،اجلحدري عاصم عن ،سلمة بن حامد وخالفه ،عيل عن ،ظهري بن عقبة
 مهـدي بـن الـرمحن عبد وقال ،حامد عن هارون بن يزيد قاله ،عيل عن ،ظبيان بن عقبة

                                                           

  .1739 ترمجة عقبة بن ظبيان رقم3/313عن أبيه، ومثله يف اجلرح والتعديل ]: 6/437[يف تاريخ البخاري ) 1(
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 كـالم الـدارقطني قـال ونحـو .اهــ.بالـصواب أعلم واهللا ،صهبان ُْنب ُةَبْقُع :حامد عن
  .]6/313[ يف اجلرح والتعديل حاتمعبدالرمحن بن أيب 

مـن طريـق إرسائيـل بـن حـاتم $  بام روي عن عـيل ٌضَارَعُم  أنه:األمر الثاني
ÈÈ﴿ ْتَلَزَا نَّمَل:  $عيل  عن،نباتة بن األصبغ عن حيان، بن مقاتل عن املروزي، ÈÈ ee ee≅≅≅≅ || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù 

yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 öö öö���� pp pptttt ùù ùùΥΥΥΥ $$ $$#### uu uuρρρρ ﴾ِةَالَّلـصِل َتْمـَّرََحتا َِذ إَكُّبَ رَكُرُمْأَي: ؟ قالُةَريِح، ما هذه النَُّيا جربيل:  قال 
 ال :قال األزدي. )1(ِوعُكُّالر َنِم َتْعَفَتْرا اَِذإَو ،َتْعَكَر اَِذإَو ،َتَّْربَك اَِذإ يديك َعَفْرَ تْنَأ

 يف تفـسري $ عـن عـيل رواية من هـاتني الـروايتني وكل :نقـول .هيقوم إسناد حديث
ِِّرحت الرُّاطَ؛ فةضعيفو لألخرى ٌة معارضالنحر ِ   .ِانَايتَوَ

ö����pp﴿ :قوله يف: عباس نبا عنروي  أنه :األمر الثالث ppttttùù ùùΥΥΥΥ$$ $$####uu uuρρρρ﴾ النحر يوم َْحبْاذَف :يقول :قال .
 ُهَحَّحَص عباس هذا ُْن ابُريِسَْف تِْنكَ ل، تفسري هذه اآلية أقوال أخرىويف، ]9/259البيهقي [

 اإلمام حييى بن قال. ]4/559[ يف تفسريه وابن كثري، ]425 رقم15/30جامع البيان [يالطرب
 ٌ ال تدل عليه داللةٌ بعيدٌفتأويل »اجعل يديك حتت نحرك«:  بقولهأما تفسري اآلية: محزة

ْ وال رشٌةَّيِوَغُل  باستقبال ما اًهُّبََش ت؛ القبلةَوَْح نَكَرْدَ صِْلابَق:  ويمكن أن يراد به:قال .ٌةَّيِعَ
  .)2(أي متقابلة متواجهة : متناحرةٌورُ د: من قوهلماًذَْخ إىل القبلة من احليوان أُرَحْنُي

ا ً مذهب هذالو كان: ]3/217[ يف االنتصار  اإلمام حييى بن محزةقال :األمر الرابـع
 عـىل وهـم قـد أمجعـوا؛ ألمري املؤمنني كرم اهللا وجهه مل جتتمع العرتة عىل خالفه

  . للصالةِهِادَسِْفإَكراهة هذا الفعل و
 :ىخررواية أ -ج

، ]2/31[، والبيهقـي]756 رقم1/260[، وأبو داود]9 رقم1/286[  الدارقطنيأخرج
                                                           

ـنده إرسائيـل بـن 5843 رقم15/131، ومعرفة السنن واآلثار 2/75، وسنن البيهقي 2/586املستدرك ) 1( ، ويف س
  .ت واألوابد، والطامات، وذكر منها هذا احلديثروى عن مقاتل املوضوعا: 1/385 يف امليزان قالحاتم املروزي، 

  .423ص/30ج/15، ومثله يف تفسري الطربي مج3/217االنتصار ) 2(
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 شــيبة  مــن طريــق عبــدالرمحن بــن إســحاق أيب]3939 رقــم1/343[وابــن أيب شــيبة
 َنِم «:قال أنه ،$، عن أيب جحيفة، عن عيل ِّيِائَوُّالواسطي، عن زياد بن زيد الس

ْ حتِةَالَّ الصِ يفِّفَكْ الَىلَ عِّفَكْ الُعْضَ وِةنَُّّالس َّ الرسَتَ ع  تقدم حديث جممـووقد .»ِةُّ
 وهو أصح مـن هـذا؛ فـال تـصح هـذه »يف الصالة«: اإلمام زيد، وليس فيه قوله

 :وقال البيهقي. اتفقوا عىل تضعيفه : عن هذا احلديثقال النووي وقد. الزيادة
احلديث ثابت يف بعض نـسخ أيب داود وهـي  :وقال الشوكاين. يف إسناده ضعف

. الرمحن بن إسحاق الكويف عبدويف إسناده، ، ومل يوجد غريهانسخة ابن األعرايب
  . )1( إسناده ضعيف:وقال ابن حجر

 : وجمهول،يف سنده ضعيف :نقول
 :)2(عبدالرمحن بن إسحاق الكويفوهو  : الضعيف:األول

. ضـعيف لـيس بـيشء :وقال ابـن معـني.  ليس بيشء، منكر احلديث:قال أمحد
 :البيهقـيوقـال .  فيـه نظـر:وقال البخاري.  ضعيف منكر احلديث:ل أبو حاتموقا

  . أحاديثه مناكري:وقال الساجي:  ليس بالقوي:وقال أبو زرعة. مرتوك احلديث
 داود، وابـن حبـان، والعجـيل، وابـن سـعد،  كل مـن النـسائي، وأيبّوضعفه

  . متفق عىل ضعفه:قال النووي .والعقييل، واجلوزجاين
َزياد بن زيد السووهو :  املجهول:الثاين والـذهبي، وابـن  أبو حـاتم، الق :)3(ُّيِائُّ
  .جمهول ال يعرف: حجر

                                                           

  .2/224فتح الباري، و2/203، ونيل األوطار 2/31، والبيهقي 3/313املجموع رشح املهذب ) 1(
، 3934 رقـم6/124، وهتـذيب التهـذيب 3754 رقم16/517، وهتذيب الكامل 6/361طبقات ابن سعد ) 2(

، 1001 رقـم5/213، واجلـرح والتعـديل 358 رقـم148، وضـعفاء النـسائي ص2/322وضعفاء العقـييل 
  .587 رقم2/19واملجروحني 

  .2165 رقم3/323، وهتذيب التهذيب 1703 رقم1/284، والكاشف 2404 رقم 3/532اجلرح والتعديل ) 3(
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 : طاووسرواية عن: ة عشرةالرابع
يعني ابـن –حدثنا أبو توبة، ثنا اهليثم : ]759 رقم1/260[ أبو داود يف سننه أخرج

����÷ اهللاِ ُولُسـَ رَانَكـ«: س، قـالْوُ عن ثور، عن سليامن بن موسى، عن طاو-محيد
  .»ِةَالَّالص وهو يف ِهِرْدَ بينهام عىل صُّدُشَ ثم ي، اليمنى عىل يده اليرسىُهَدَ يُعَضَي

لكنـه » ِهِرْدَ صـَىلَعـ«:  طـاووس، وفيـهُ مـا ورد حـديثُّحَصَ أ:قال البعض
  .]128رياض اجلنة ص [ اهـ. الضعيفِمْسِ من قُ واملرسل؛مرسل

َ صحيحا فُ ليس هذا احلديث:نقول  وقد فهو حديث مرسـل، ؛ًال عن أن يكون أصحْضً
  :بأن املرسل من قسم الضعيف، ومع هذا فال خيلو أحد رجاله من مقالاعرتف هذا القائل 

 :)1( سليمان بن موسى الدمشقي مولى األمويين:األول
 :وقال البخاري.  حمله الصدق، ويف حديثه بعض االضطراب:قال أبو حاتم

.  يف حديثـه يشء:وقـال ليس بالقوي يف احلـديث، :وقال النسائي. عنده مناكري
  . خولط قبل موته بيسري:نيوعن ابن املدي

ُّ حميد الغسانيaنْالهيثم ب: الثاني َّ W ٍ ْ W a)2(: 
َ، ومل يكن من األٍبُتُ كان صاحب ك:قال أبو مسهر ، وال من أهل احلفظ، ِاتَبْثْ

  . أمسكت عن احلديث عنه، واستضعفتهُوقد كنت
ًوضح وضوحا كضوء الشمسوهبذا  َ  أن مجيع روايات الضم ضعيفة؛ فلـم ََ

ل إىل صحايب؛ فجميـع روايـات اد واحد بنقل الثقة عن الثقة باتصيصح إسنا
ًالضم ما بني منقطع السند، وضعيف، ومنكر، وجمهول، وموقوف، وهي أيضا 

  .مضطربة األسانيد واملتون، وكل ذلك يوجب تركها حسب قواعد املحدثني
                                                           

 116، وضـعفاء النـسائي ص1888 رقـم4/38، والتاريخ الكبري 615 رقم4/141اجلرح والتعديل ) 1(
  .741 رقم2/263، والكامل البن عدي 252رقم 

  .7679 رقم11/81، وهتذيب التهذيب 6643 رقم3/370هتذيب الكامل ) 2(
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 :نتائج البحث

نهم الـرجس مذهب أهل البيت الطاهرين الذين أذهب اهللا عـاإلرسال ن إ -1
إلرسـال وتـرك عىل ا بجميع مذاهبهم  أمجعوا هم وشيعتهموقدا، ًوطهرهم تطهري

تكـرر يف اليـوم ت ÷  رسـول اهللامـن سـننفى عليهم سنة الضم، وال يمكن أن خت
 ؛بـال ريـب$ ّمـذهب عـيل  اإلرسـالف .ل بيته وورثة علمههمخس مرات وهم أ

ْاإلسـامعيلية، ومـن كـان مـن الزيديـة واإلماميـة، وبدليل إطباق من يتشيع فيـه ك ََ
باضـية ًه أخـريا كـاخلوارح الـذين متـثلهم اإلنارصيه، واستقى منه ولو خرج عليم

مذهب ابن مسعود، ومذهب عبدالرزاق الصنعاين، ومعه ألـوف  واإلرسال .اليوم
 وهـو. ليمن وغـريهم مـن املجتهـدين العظـامبـا% األئمة الكبار من آل البيت 

  والـصادق، وزيـدة كزين العابـدين وأوالده البـاقر،باملدين%  آل البيت مذهب
احلسن بن احلسن، وعبداهللا بـن احلـسن وأوالده، : ، وأوالد احلسن مثلوأوالدهم

  .، وغريهم من األئمة الكبارخوته، وأبناء عمومتهوإ
وعىل رأسهم إمام دار ) ÷مدينة الرسول( مذهب علامء املدينة اإلرسال َّنإ -2

 يف ٌكِالـَمَى وَتـْفُال ي: وقـد قيـلال أعلمـه يف الفريـضة، :  قالوقد، اهلجرة مالك
 يف املدينة  عىل عدم وجودهفدل؛ ما قال مقولتهعىل الضم ع مالك  ولو اطل؛املدينة

  .إىل عرص مالك بن أنس
، والـشام، ومـرص، ة والبـرص، والكوفـة، مذهب التابعني يف مكةاإلرسال  -3

زبري، وعطاء بن أيب رباح، وابن جريج، وغريهم، ومنهم سعيد بن املسيب، وابن ال
وجماهد، واحلسن البرصي، وأبو أمامة بن سهل، وحممد بـن سـريين، وسـعيد بـن 

 ََّريَ األوزاعي إنـام خـَِّنإَو. جبري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، واألوزاعي
 .ال يتجمع الدم يف رؤوس أصابعهمفيه إذا طال القيام ؛ لئ
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، روايات ثبوت اإلرسـال صاحب املصنف مل يذكر إال عاينعبدالرزاق الصنن إ -4
 مع كثـرة علمـه وتوسـعه يف ،ن غريهمعومل يرو الضم عن أحد من الصحابة وال 

 . وهو شيخ املحدثني وإمامهم، واطالعه عىل مذاهب العلامء،الروايات
 وضـع إحـدى ً وهو من كبار التابعني وقد رأى رجـالسعيد بن جبري ُلِْعف -5

ُ األخرى ففرق بينهام، فلو كان الضم معروفا أليديه عىل ً ،  عىل سعيد بـن جبـريَرِكْنّ
  .ني كام سبقعابت هو مذهب الكام

 ال يرتفعون به عن مرتبة املـستحب وهـي ]الضم[بالوضع كل القائلني ن إ -6
نيـل [ قال الـشوكاينحتى ،بيانهمن مراتب املندوب ال تبطل الصالة برتكه كام سبق 

  .اهـ.النزاع يف استحباب الوضع ال يف وجوبه: ]2/200األوطار 
 عن الشافعي ُ بل قد روي اإلرسال، الضم ال يبطل الصالةُكْرَتَ عندهم وَ اإلرسالَِّنإَو

  . أرسلهام ومل يعبث فال بأسِْنإ:  وتقدم قول الشافعي، وأنه عندهام مستحب،وأمحد
 مراتـب  ذكـره ابـن حـزم يفكـام ، بـاإلجامعصـحيحةاملرسـل  صالة َّإن -7

جـاد احلـق عـيل جـاد احلـق بجـواز /  أفتى شيخ األزهر الـرشيفدوق. اإلجامع
 َرْجـَ وبالتايل فال ح: بعد ذكره ملذاهب احلنفية والشافعية واملالكيةوقالاإلرسال، 

  .)1(اهـ. جيوز للمسلم أن يصيل مسدل الذراعنيَّمَيف فعله أو تركه، ومن ث
جـب فـساد الـصالة أو عـىل األقـل عند القـائلني باإلرسـال يوإن الضم  -8

 القاسم بن حممد يف كتابـه اإلرشـاد إىل سـبيل قال اإلمام .ُطَوْحَ أُهُكَْرتَكراهتها؛ ف
 عـرض وجوب تقرر اَّمَل إنه: ]95[ كيفية العمل يف املختلف فيه وأقسامهالرشاد يف 

 مـن كثـري عـىل متعذر ذلك أن عرفنا، والسنة الكتاب عىل االختالف عند األقوال
                                                           

  .1/232بحوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معارصة  ) 1(
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 فـيام بـاإلجامع العمـل يمكن قسم :قسمني عىل فيها املختلف ُواألحكام، الناس
 :وإباحتها حظرها يف املتنازع املسائل :فاألول .يمكن ال وقسم منها، فيه اختلفوا

 عـىل وجممعـون، فعلـه ْنـَم صالة صحة يف خمتلفون فهم، القرآن بغري كالقنوت
 عـىل اليد ووضع، الصالة يف يدينال وكرفع بالقرآن، وقنت تركه ْنَم صالة صحة

 فعل ْنَم صالة صحة يف خمتلفون فإهنم، فيها القرآن بغري والدعاء، والتأمني، اليد
 متفقون فإهنم اجلامعة وكصالة، تركها ْنَم صالة صحة عىل ومتفقون، منها اًواحد

 :وقيل. معصية :فقيل، عذر لغري تركها يف ونوخمتلف ،طاعة عليها املواظبة أن عىل
 غـري تركـه أن عـىل ومتفقـون ،معصية كونه يف خمتلفون فإهنم ؛اَظَّالش وكأكل. ال

 فـإهنم ؛النـسأ ألجـل يومـه سـعر مـن بأكثر اليشء وبيع، الرجاء وكبيع، معصية
 وأشـباه، معـصية غـري تركه أن عىل ومتفقون، معصية ذلك فعل كون يف خمتلفون

 .يه، وترك املختلف فيه فاألحوط عند العقالء فعل املتفق عل؛اهـ.كثري ذلك

 ثقـةالثقة عـن ال ِلْقَنِبإسناد واحد منها مل يصح   ضعيفةروايات الضم -9
 مـا بـني منقطـع، وضـعيف، ومنكـر، فروايات الـضم؛  صحايبإىلباتصال 

َراهبِطْ واضوجمهول، ا يف حتديد الكيفية واملوضع وهو ما تبعه خالف الفقهاء ُ
لنقلـه الثقـات عـن الثقـات يف مجيـع ÷ ولو كان يفعلـه النبـي  ،ًفيهام أيضا

 .ي عىل نقلها بالتواترواعالطبقات؛ ألن الصالة مام توفرت الد
  ومل،ذكر موضـعهت  مل- وائل عند مسلمرواية–  ما روي عن الضمأصح -10

 من القـائلني بالـضم إال مـا حكـاه ٌدَحَ أيقل بالوضع عىل الصدر ومل ،دد مكانهحت
 .له قائِّْنيَعُالقايض عياض ومل ي

 وال تعنـي أنـه يف ، حلديث الوضع ال تعنـي أن ذلـك مذهبـهرواية مالك -11
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 بـن عبـد الـرمحن وهـو روايـة ، فاملشهور الراجح من مذهبـه اإلرسـال،الفريضة
 بل إن روايته حلديث الوضع يف املوطأ ، وهي متأخرة عىل املوطأ،القاسم يف املدونة

ليـل عـىل أن مـذهب مالـك هـو د) ال أعلمـه يف الفـرائض: (مع قوله يف املدونـة
مالـك قـادرة اإلمام ً ودليل أيضا عىل أن الرواية مل تكن عند ،اإلرسال يف الفريضة

 .بأم عينيه من فعل أهل املدينة يف صلواهتم اخلمس عىل تغيري الصورة التي يراها
 الذي أريد له أن يكـون الواردة يف الضم الروايات ما تبني من ضعف مع -12

ٌعـادة وخلـقتكبرية اإلحرام، إنام هو  يف الصالة بعد ُ ُ خـارج   يف وقـوفهمألنبيـاءل ٌ
 .كام يف حديث أيب هريرة الذي أخرجه البخاري وقد تقدم ،الصالة
 ومل يتعرض لذكر الضم يف كتابه ،الشافعي مل يذكر أي حديث يف الضم َّنإ -13

 . الضم فلعله رجع عن؛األم، وهو مذهبه اجلديد
 :فبعـضهم يقـول يف الـضم، َيِوُلامء يف أصـح مـا ر أقوال العاختالف -14

 حديث طاووس، :وبعضهم يقول حديث سهل، :وبعضهم يقولحديث وائل، 
  .ا ضعيفة ال تصح لالحتجاج هبا عىل مرشوعية الضمَهَّلُ أهنا كوقد تقدم

بالضم حتت الرسة مع اعرتافهم بعـدم صـحة أي دليـل احلنفية يقولون  -15
 .من احلديث عىل مذهبهم

 عـىل روايـات ال تـدعم مـذهبهم يف الـضم حتـت الشافعية يعتمـدون -16
 حتـت :الصدر، فالروايات التي حيتجون هبا تذكر الضم عىل الصدر، وهم يقولـون

  تأويـل-ٍ عىل الصدر بأنه قريـب مـن موضـع حتـت الـصدر ُوتأويلهم .الصدر
دلة أخرى، بل ألجل أ عىل أهنم مل يعملوا به ألجل هذه الرواية ضعيف، وهو دليل

  .ًوقد سبق يف دراستها أهنا مجيعا ضعيفة
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فهي معارضة  -وهي ليست صحيحة– الضم روايات افرتاض صحة مع -17
َ عىل األُيْه بينها فإنه يرتجح النََّحِّجُ روإذاألحاديث النهي عن الضم،  ِاإلَ وِرْمْ  ِارَبْخْ

ْأو حتكام قرره علامء األصول،  ا ناسـخة لألحاديـث  النهـي عـىل أهنـُيـثِادَحَ أُلَمُ
كـان عـادة مـن عـادات النـاس ًوصا وقد ثبت أن الوضع املذكور ُصُ له؛ خِةَِتبْثُمْال

 .÷خارج الصالة، أو عند تعظيمهم ألمرائهم وملوكهم؛ فنهى عنها النبي 

اليوم بعض املصلني من وضع الساعد والكف األيمن عـىل الكـف ما يفعله  -18
  .ً وال قائل به من األئمة املتقدمني مجيعا،يل عليهوالساعد األيرس عىل الصدر ال دل

ُقلدُيَ ف؛بكثرة من يضم يغرت العوام قد ِّ ْهمَ ّ؛ ألنه شاهد الناس أو أكثرهم يضمون ُ
ًوهذه غفلة، وقلة تبرص، وال سيام ونحن نشاهد عيانا بيانا ً  كيـف حتـول الـضم إىل ّ

ًريا عن اإلنحياز إىل تعبري سيايس، وخرج عن كونه مسألة فرعية صغرية، وصار تعب
 يستغرب هذا وقد كام سبق يف املقدمة، لالسرتزاقً مصدرا حزب أو سلطة، وصار

  .عىل من مل يعلم ٌةَّجُمن ال علم له؛ لكنّي أكتب عن علم ومعاناة، ومن علم فهو ح
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  ).م1990-هـ 1410(1 ط– لبنان – بريوت –عامل الكتب –حممود حممد خليل 
دار الكتب . حممد عبدالباقي: حتقيق. أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني: تأليف ،سنن ابن ماجة -68

  . بريوت–العملية 
 دار -عزة عبيد الـدعاس، وعـادل الـسيد: إعداد –سليامن بن األشعث : تأليف ،سنن أيب داود -69

  .)هـ1388 (1ط –الكتب العلمية 
ـ 1413 ( – بريوت – دار املعرفة –أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي : تأليف ،سنن البيهقي -70   . )م1992 -ه
  . دار الكتب العلمية–أيب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي : تأليف ،سنن الدارمي -71
 دار البـشارة –أيب غـدة : حتقيـق. أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي:  تأليف،ئيسنن النسا -72

  .)م1986 -هـ 1406 (2ط – بريوت-اإلسالمية
مؤسـسة +  مكتبـة بـدر - اإلمام املؤيد باهللا أمحد بن احلـسني اهلـاروين: تأليفسياسة املريدين، -73

  . صنعاء-بن عيل الثقافيةااإلمام زيد 
 4ط – مؤسـسة الرسـالة –شمس الـدين حممـد بـن أمحـد الـذهبي : تأليف: سري أعالم النبالء -74

  .)م1986 -هـ 1406(
  .)م1986 -هـ 1406 (1ط – مكتبة اليمن الكربى –لإلمام عبداهللا بن محزة : الشايف -75
 مركز الرتاث -إلمام املؤيد باهللا أمحد بن احلسني اهلاروينا :، تأليفرشح التجريد يف فقه الزيدية -76

  ).م2006(1 ط-حممد حييى سامل عزان، ومحيد جابر عبيد: ليمني، حتقيقوالبحوث ا
، هامم عبدالرحيم سعيد/د:  حتقيق)هـ795:ت( ابن رجب احلنبيل :، تأليفرشح علل الرتمذي -77

  ).م1987 -هـ 1407(1 ط–ن  األرد–مكتبة املنار للنرش والتوزيع 
 – شـعيب األرنـؤوط: ، حتقيـقيأيب جفعر أمحد بن حممد الطحاو :، تأليفرشح مشكل اآلثار -78

   ).م1994 -هـ 1415 (1ط -مؤسسة الرسالة
حممـد زهـري : حتقيق.  أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي :، تأليفرشح معاين اآلثار -79

  .)م1994 -هـ 1414 (1ط - عامل الكتب-النجار، وحممد سيد جاد احلق
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  .2ط –مركز بدر العلمي –الم القايض جفعر بن أمحد بن عبدالس: رشح نكت العبادات -80
  .)م1996 -هـ 1416(1ط – مجعية علامء اليمن –األمري احلسني بن بدر الدين : ُشفاء األوام -81
ـ 1412 (2ط – املكتب اإلسالمي–حممد مصطفى األعظمي: حتقيق. صحيح ابن خزيمة -82   .)م1992 -ه
 دار –مـصطفى البغـا : قحتقي.  أيب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري:، تأليفصحيح البخاري -83

  . )م1987 -هـ 1407( 3ط –ابن كثري 
إبـراهيم الـدريس، وهـادي : اإلمام عبداهللا بن محزة بن سليامن، حتقيـق: صفوة االختيار، تأليف -84

  )م2002-هـ1423(1ط- صعدة- منشورات مركز آل البيت-احلمزي
 مؤسسة اإلمام زيد بن عيل – العالمة إبراهيم بن القاسم بن املؤيد باهللا: طبقات الزيدية الكربى -85
  . )م2001 -هـ 1421 (1ط –

  . دار الفكر –البن سعد : الطبقات الكربى -86
إحيـاء دار  -هشام عمري البخاري: ، إعدادابن العريب املالكيلإلمام احلافظ  عارضة األحوذي، -87

  ).م1994 -هـ1415 (- لبنان– بريوت -الرتاث العريب
عـيل : ، حتقيـق القاسم عبدالكريم بن حممد الرافعي القزويني أليب:، تأليفالعزيز رشح الوجيز -88

  .)م1997 -هـ 1417 (1ط – دار الكتب العلمية – حممد معوض ، وعادل أمحد عبداملوجود
–دار اخلاين –ويص اهللا بن حممد عباس /د: العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق -89

  ).م2001-هـ 1422(2ط–السعودية –الرياض 
حممد بن إبـراهيم الـوزير الـيامين، حققـه وضـبط نـصه، وخـرج : العواصم والقواصم، تأليف -90

  ).م1985-هـ 1405(1 ط–  األردن–  عامن– دار البشري –شعيب األرنؤوط : أحاديثه، وعلق عليه
:  حتقيـق،ملحمـد أرشف الـصديقي العظـيم أبـادي :، تـأليفعون املعبود رشح سـنن أيب داود -91

  ).م2000-هـ 1421(1ط–إحياء الرتاث العريب دار –امن عبدالرمحن حممد عث
امباي بن كيبـاه : لكي، حتقيقلقايض عبدالوهاب بن عيل البغدادي املاا: ، تأليفعيون املجالس -92

  .)م2000 -هـ 1412( مكتبة الرشد -
عبـداملعطي أمـني :  حتقيـق- اجلـوزي ابن عبدالرمحن بن عيلج أيب الفر: تأليفغريب احلديث، -93

  .)هـ1985(1 ط- بريوت-دار الكتب العليمة -قلعجي
 1ط –تـأليف الـشهيد حممـد بـن صـالح الـساموي : الغطمطم الزخار املطهر لرياض األزهـار -94

  .)م1994 -هـ 1415(
بن عيل بن حممد بـن فظ أيب الفضل شهاب الدين أمحد للحا: فتح الباري رشح صحيح البخاري -95

  . دار الفكر-العسقالينحجر 
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  .مالك ِاإلمام مذهب عىل الفتوى يف كاملال العيل فتح -96
دار –حممد جواد مغنيه، يوسف البقاعي : حممد بن يعقوب الكلني، حتقيق: فروع الكايف، تأليف -97

   .)م1992-هـ 1413(1ط–األضواء 
 الـسيد صـارم :الفصول اللؤلؤية يف أصول فقه العرتة الزكية وأعالم األمـة املحمديـة، تـأليف -98

 مركـز الـرتاث -حممـد حييـى عـزان: ، حتقيق»هـ914:ت«ن عبداهللا الوزير الدين إبراهيم بن حممد ب
  ).م2001 -هـ1422(1ط- صنعاء-اإلسالمي

 ويص اهللا بن حممد عبـاس: ، حتقيقأيب عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل: ، تأليففضائل الصحابة -99

  .)م1999 -هـ 1420 (2ط – دار ابن اجلوزي –
  ضل االعتزال وطبقات املعتزلةف -100
 -لبنـان  –بـريوت  –حممـد جـواد مغنيـة، دار اجلـواد : قه اإلمام جعفر الـصادق، تـأليفف -101

  ).م1982-هـ 1402يناير (4ط
 مكتبة -صارم الدين إبراهيم بن حممد الوزيرل: الفلك الدوار يف علوم احلديث والفقه واآلثار -102

  . )م1994-هـ 1415 (1ط –الرتاث اإلسالمي 
بـن هيمـن بـن يـسك التميمـي ن إبـراهيم بـن ماهـان ، إسـحاق بـالفهرست البـن النـديم -103

  . مرص- املكتبة التجارية الكربى-)هـ235:ت(املوصيل
السيد أمحد بـن حممـد : الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاين الكافل بنيل السؤل، تأليف  -104
  ).م2004-هـ1425(2 ط- مكتبة بدر-املرتىض بن زيد املحطوري احلسني.  حتقيق د-لقامن
 املكتـب –ملوفق الدين عبداهللا بن قدامة املقـديس :  فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبلالكايف يف -105

  . )م1988 -هـ 1408 (5ط -اإلسالمي
 دار الكتـاب –ثـري أليب احلسن عيل بن حممد الـشيباين املعـروف بـابن األ: الكامل يف التأريخ -106

  .)م1983 -هـ 1403 (4ط – بريوت –العريب 
  .)م1988 (3ط – دار الفكر –للحافظ أيب أمحد بن عبداهللا بن عدي اجلرجاين : الالكامل يف ضعفاء الرج -107
ـ 1373 (1ط - مؤسسة الكتب الثقافية–للحافظ حممد بن حبان البستي : كتاب الثقات -108   .)م1993 -ه
 دار -، أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى بـن حـامد العقـييل املكـيكتاب الضعفاء الكبري -109

  ).م1984-هـ1404(1 ط-وت بري-الكتب العلمية
 جامل الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن عيل بن حممد بـن اجلـوزي، : تأليفكتاب الضعفاء واملرتوكني، -110
  ).م1989-1406(1 ط- لبنان- بريوت- دار الكتب العلمية-أيب الفداء عبداهللا القايض: حتقيق
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  ).2001(–ب العلمية دار الكت–أليب بكر حممد بن عبد املؤمن احلصني : كفاية األخيار -111
 - مؤسسة الرسـالة–للعالمة عالء الدين املتقي اهلندي : ْكنز العامل يف سنن األقوال واألمثال -112

  .)م1989 -هـ 1409(بريوت 
  . بريوت– دار الكتب العلمية–عبدالغني الغنيمي امليداين: اللباب يف رشح الكتاب -113
  .)م1990 -هـ 1410 (1ط –ر الفكر  دا–حممد بن مكرم املشهور بابن منظور : لسان العرب -114
 منـشورات -)هــ852: ت(، لإلمام أيب الفضل أمحد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين لسان امليزان -115

  .)م1986-1406(3 ط-)م1971-هـ1390(2 ط- لبنان- بريوت-مؤسسة األعلمي للمطبوعات
 -ة الـداوري منشورات مكتبـ-للشهيد األول حممد بن جامل الدين العاميل: اللمعة الدمشقية -116

  .)م1967 -هـ 1387( إيران –قم 
  مكتبـة الـرتاث –السيد العالمة جمد الـدين بـن حممـد بـن منـصور املؤيـدي: لوامع األنوار -117

  . )م1993  -هـ 1414(1ط –اإلسالمي 
 منشورات مكتبـة آيـة اهللا العظمـى املرعـيش –، تأليف السيد أمحد احلسيني مؤلفات الزيدية -118

  ).هـ1413 (-النجعفي
: ، حتقيـق»هــ460:ت« جعفر حممد بن احلسن الطويس أيب :، تأليفملبسوط يف فقه اإلماميةا -119

  .املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية–حممد تقي الكشفي 
 1ط – دار إحياء الـرتاث العـريب –لشمس األئمة أيب بكر حممد بن أمحد الرسخيس : املبسوط -120

  . )م2001 -هـ 1422(
 حـاتم التميمـي البـستي  ابن حبان حممد بن حبان بن أمحد بن حبـان أيب:، تأليفاملجروحني -121

ــق ــستاين، حتقي ــسلفي : السج ــد ال ــدي عبداملجي ــصميعي –مح ــاض –دار ال ــسعودية – الري  – ال
  ).م2000-هـ 1420(1ط

 دار الكتـاب –للحافظ نور الـدين عـيل بـن أيب بكـر اهليثمـي : جممع الزوائد ومنبع الفوائد  -122
  .)م1987-هـ 1407 (3ط -لبنان - بريوت-العريب
  .م1966بريوت – منشورات دار مكتبة احلياة-اإلمام زيد بن عيل: ياملجموع الفقهي واحلديث -123
 –حممد نجيب املطيعي : حتقيق. حمي الدين بن رشف النووي: ، تأليفاملجموع رشح املهذب -124

  .)هـ1415 –م 1995( – الرياض –دار النفاس 
  .تقي الدين أمحد بن بن عبدالرحيم بن عبدالسالم احلراين بن تيميةال: جمموع فتاوى ابن تيمية -125
املجموع يف الضعفاء واملرتوكني للنسائي، وللدارقطني، والضعفاء الصغري للبخاري، دراسـة  -126

  ).م1985- ـه1405(–دار القلم –عبدالعزيز عز الدين السريوان : وحتقيق
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  .م2002 -هـ 1422 –ر احلكمة اليامنية  دا–جمموع كتب ورسائل اإلمام القاسم بن إبراهيم -127
  .لإلمام اهلادي حييى بن احلسني: املجموعة الفاخرة املصورة -128
عبدالغفار النداري .د: حتقيق.  أيب حممد عيل بن أمحد بن حزم األندليس:، تأليفاملحىل باآلثار -129

  .)م1988 – 1408( – دار الكتب العلمية –
 العالمة الشيخ اإلمام حممود بن أمحد بن عبـدالعزيز :تأليفاملحيط الربهاين يف الفقه النعامين،  -130

 - بـريوت- دار إحيـاء الـرتاث العـريب-الشيخ أمحد عزو عنايـة:  حتقيق-بن عمر بن مازة البخاريا
  .)م2003-هـ1424(1 ط-لبنان
 مؤسسة – صربي عبداخلالق: ، حتقيقابن حجر العسقالين: ، تأليفخمترص زوائد مسند البزار -131

  .)م1992-هـ 1412 (1ط-ثقافيةالكتب ال
مؤسـسة أهـل البيـت -» هــ1009:ت« حمد بن عيل املوسـوي العـاميلمل: مدارك األحكام -132

  ).م1990 -هــ1411(1ط–إلحياء الرتاث 
 1ط - دار الكتـب العلميـة–لإلمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سـعيد : املدونة الكربى -133

  . ، ويليها مقدمات بن رشد) م1994 -هـ1415(
أيب احلسن عيل بن احلسني بن عيل املـسعودي، دققهـا : مروج الذهب ومعادن اجلوهر، تأليف -134

  ).م1983(5 ط-بريوت–دار األندلس –يوسف أسعد داغر : ووضعها وضبطها
 دار –احلافظ أيب عبداهللا حممـد بـن عبـداهللا احلـاكم النيـسابوري : املستدرك عىل الصحيحني -135

  .)ـه1335( – بريوت –الكتاب العريب 
عبـداهللا بـن : ، روايـة)هـ230( أيب احلسن عيل بن اجلعد بن عبيد اجلوهري :، تأليفمسند ابن اجلعد -136

  ).م1996-هـ 1417(2 ط– لبنان– بريوت–الكتب العلميةدار –عامر حيدر: حممد البغوي، حتقيق
  .)م1993 -هـ1413 (2ط – دار الثقافة العربية–مسند أيب يعىل املوصيل -137
   .)م1994 -هـ 1414(2ط – بريوت– دار الفكر–صدقي العطار: حتقيق. نبلمسند أمحد بن ح -138
  .)م2001-هـ 1421(1ط – مؤسسة اإلمام زيد بن عيل –أليب العباس احلسني : املصابيح -139
  . صنعاء– مركز الدراسات اليمنية–عبداهللا احلبيش: مصادر الفكر العريب اإلسالمي يف اليمن -140
  .)م1989 -هـ 1409 (1ط - دار التاج–ابن أيب شيبة : ، تأليفاملصنف -141
 – حبيـب الـرمحن األعظمـي: ، حتقيقحلافظ أيب بكر عبدالرزاق الصنعاينا :املصنف، تأليف -142

  .)م1983 -هـ 1403 (2ط –املكتب اإلسالمي 
: ، حتقيـق)هــ1092:ت(أمحـد بـن صـالح بـن أيب الرجـال: ، تـأليفمطلع البدور وجممع البحور -143
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  ).م2004-هـ 1425(1 ط– اليمن –صعدة –لبيت للدراسات اإلسالمية مركز أهل ا–عبدالرقيب حجر 
   احليلنجم الدين أيب القاسم جعفر بن احلسنل: املعترب -144
 منـشورات دار احلـرمني –لطـرباين أيب القاسم سـليامن بـن أمحـد ا :، تأليفاملعجم األوسط -145

  .)م1995 -هـ 1415(
  .)م1986 -هـ 1406 (2ط – دار الكتب الثقافية –للطرباين : املعجم الصغري -146
  .م 1984 الزهراء احلديثة -محزة عبداملجيد: حتقيق. للطرباين : املعجم الكبري -147
– مؤسـسة نـوهيض الثقافيـة –حسن خالد : عادل نوهيض، حتقيق: معجم املفرسين، تأليف -148

  ).م1988-هـ1409(2ط
  ).م1992-هـ 1413 (5 ط– للسيد أيب القاسم اخلوئي: معجم رجال احلديث -149
عرفة السنن واآلثار عن اإلمام أيب عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي، خمرج عـىل ترتيـب خمتـرص أيب م -150

سـيد : الشيخ أيب بكر أمحد بـن احلـسني بـن عـيل البيهقـي، حتقيـق: إبراهيم إسامعيل بن حييى املزين، تأليف
  ).م1991-هـ1413(1 ط- لبنان- بريوت- دار الكتب العلمية-كرسوي حسن

 مكتبة مصطفى البايب –حممد الرشبيني اخلطيب : تاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغني املح -151
  .)م1958 -هـ 1377 (–احللبي 

الـرشح الكبـري : ملوفق الدين أيب حممد عباهللا بن أمحد بـن حممـد بـن قدامـة وهبامـشه: املغني -152
  . دار الكتب العلمية–لشمس الدين ابن قدامة 

  . )م1994 -هـ 1413 (– دار إحياء الكتب العربية -رج األصفهاينأليب الف: مقاتل الطالبيني -153
املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين ، لإلمام موفق الدين عبداهللا بن أمحد بن قدامة  -154

  .الطبعة الثانية -القاهرة-املكتبة السلفية–املقديس 
دوق حممد بن عيل بن احلسني بـن رئيس املحدثني أيب جعفر الص: من ال حيرضه الفقيه، تأليف -155

  ).م1985-هـ 1405 (6 ط- لبنان-بريوت– دار األضواء –حسن اخلرسان : حتقيق–بابويه القمي 
مؤسـسة -» 1108«لصالح بـن مهـدي املقـبيل ت: املنار يف املختار من جوهر البحر الزخار -156

  ).م1988(1 ط–صنعاء –بريوت، مكتبة اجليل اجلديد  –الرسالة 
حممد بن سليامن الكويف القـايض، : ، تأليف$ام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب مناقب اإلم -157
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  . خمطوط–املناهي، ملحمد بن منصور املرادي  -158
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 صـبحي :حتقيـق - عبد بن محيد بن نرص أيب حممـد الكـيس:أليف، تعبد بن محيد  من مسنداملنتخب -159
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  . )م1993 -هـ 1414(

أيب احلـسن عبـداهللا بـن : رشح األزهار، تأليف: من الغيث املدرار املعروف بـاملنتزع املختار  -161
  ).م2003-هـ 1424(1 ط– اليمن – صعدة –مكتبة الرتاث اإلسالمي –مفتاح 

 أيب الفرج عبدالرمحن بن عيل بن حممد ابـن اجلـوزي، :، تأليفاملنتظم يف تاريخ األمم وامللوك -162
دار –نعـيم زرزور : مصطفى عبدالقادر عطا، راجعه وصححهحممد عبدالقادر عطا، : دارسة وحتقيق

  ).م1992-هـ 1412(1 ط– لبنان – بريوت –الكتب العلمية 
دار –أليب الوليد سليامن بن خلف الباجي األندليس : املنتقى رشح موطأ اإلمام مالك بن أنس -163

  ).هـ1332(1ط–السعادة 
دار –جمد الدين املؤيدي / مة مفتي اليمنموالنا العال: املنهج األقوم يف الرفع والضم، تأليف -164

  ).م1996-هـ 1416(1 ط– اليمن –صنعاء –احلكمة اليامنية 
سامل :  مخيس بن سعيد بن عيل مسعود الشقيص، حتقيق:، تأليفمنهج الطالبني وبالغ الراغبني -165
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  . )هـ1325 (1ط – مرص –
 دار -نفي امل الدين أيب حممد عبداهللا بن يوسف الزيلعي احلجل: نصب الراية ألحاديث اهلداية -168

  . القاهرة-احلديث
ملجد الدين أيب السعادات مبارك بن حممد اجلزري ابن األثري : النهاية يف غريب احلديث واألثر -169

  . )م1963 -هـ 1383( طبعة دار إحياء الرتاث العربية –
 - مـصطفى البـايب احللبـي ورشكـاه-، للقايض حممد بن عيل بن حممد الشوكايننيل األوطار -170

  خريةالطبعة األ
عبـدالرقيب : هلادي بن إبراهيم الـوزير، حتقيـقا: ، تأليفهداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين -171

  ).م2002-هـ 1423(1 ط– اليمن – صعدة –مركز أهل البيت للدراسات اإلسالمية –حجر 
  . لبنان- بريوت- دار العودة-نيل الوطر، ملحمد بن حممد زبارة -172
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  أ-------------------- السيد العالمة حممد بن حممد املنصورتقريض   
    ب---------------------------- أمحد بن لطف الديلميتقريض 

 3------------------------------------------مقدمة
  8-----  القائلون به وحكمه عندهم وأدلتهم: اإلرسال: الفصل األول
 8------------------- وحكمه عندهمباإلرسالالقائلون : املبحث األول

 8----------------------------------------- أئمة الزيدية:ًأوال
 8-------------------------:اإلمام حممد الباقر بن عيل زين العابدين) 1
 9-----------------------------:اإلمام القاسم بن إبراهيم الريس) 2
 9-----------------------------%:.أبو عبد اهللا أمحد بن عيسى ) 3
 10-------------------.احلافظ املحدث الكبري حممد بن منصور املرادي) 4
 10------------------------:اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني) 5
 11------------------------:اإلمام النارص احلسن بن عيل  األطروش) 6
 11------------------------:اهلادي إىل احلقاإلمام املرتىض حممد بن ) 7
 12-----------------------:اإلمام املؤيد باهللا أمحد بن احلسني اهلاروين) 8
 12-----------------------:اإلمام أبو طالب حييى بن احلسني اهلاروين) 9

 12-----------------------------------:أبو عبداهللا العلوي) 10
 13-----------------------------:القايض جعفر بن عبد السالم) 11
 15-----------------------------:سني بن بدر الديناألمري احل) 12
 16----------------------------:القايض زيد بن حممد الكالري) 13
 16----------------------------:اإلمام املؤيد باهللا حييى بن محزة) 14
 17--------------------------------احلسن بن حممد النحوي) 15
 17-------------------------:اإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض) 16
 18-------------------------- القاسم بن حممداإلمام املنصور باهللا) 17



 ]123[                                                                                                                                             الفهرس 

 19-----------------------:اإلمام الشهيد حممد بن صالح الساموي) 18
 20------------------:يئالقايض العالمة يوسف بن أمحد بن عثامن الثال) 19

 21----------------------------- نسبة الضم إىل اإلمام زيد بن عيلشبهة
  25---------------------------   وقفة مع ابن الوزير يف العواصم والقواصم

 29-------------------------:الروض النضريوقفة مع العالمة السياغي  يف 
 30---------------------------------------:وقفة مع ابن األمري

 34---------------------------------------:مذهب مالك: ثانيا
 34-------اإلرسال وكراهة الضم يف صالة الفريضة، وجوازه يف النافلة: األولول الق

 37--------------------------:األحاديث التي خالف هبا مالك املوطأ
 38-----------منع الضم فال جيوز يف الفريضة وال يستحب يف النافلة: القول الثاين

 38--------------------إباحة الوضع يف الفريضة والنفل معا: القول الثالث
 40----------------------------):االثني عرشية( مذهب اإلمامية :ثالثا

 41-------------------------------: احلكم عىل الضم عند اإلمامية
 42---------------------------------: مذهب اإلباضية:ًرابعا

 43-------------------------: بن حنبل أمحد اإلمامرواية عن: ًخامسا
 44-----------------:قول عن اإلمام حممد بن إدريس الشافعي: ًسادسا

 46-------------------------------:مذهب اإلسامعيلية: ًبعاسا
 47--------------: القائلني باإلرسال بعض التابعني والعلامء يف األمصار:ثامنا
 47---------------------------------------:املدينة املنورة) أ

 47-----------------------------------:سعيد بن املسيب) 1
 47---------------------------------------:ابن الزبري) 2
 48------------------------------:أبو أمامة أسعد بن سهل) 3

 49--------------------------------------:مكة املكرمة) ب
 49----------------------------------:عطاء بن أيب رباح) 1
 49--------------------------------------:ابن جريج) 2
 50------------------------------------:جماهد بن جرب) 3
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 50------------------------------------------:العراق) ج
 50-------------------------------:احلسن البرصي) 1:  البرصة-

 51-----------------------------------:حممد بن سريين) 2
 51--------------------------------:سعيد بن جبري) 1:  الكوفة-

 53-----------------------------------:إبراهيم النخعي) 2
 53-------------------------------------------:مرص) د

 53--------------------------------------:الليث بن سعد
 54------------------------------------------:َّالشام) هـ

 54----------------------------------------:األوزاعي
 56-----------------------------أدلة اإلرسال: املبحث الثاين

 66----لتهمالقائلون به وحكمه عندهم وأد: الضم: الفصل الثاني
 66-----------------:القائلون بالضم وموضعه وكيفيته: املبحث األول

 66-----------------------------------------: الشافعية:أوال
 66-----------------------------------------:كيفية الوضع
 66----------------------------------------:مكان الوضع

 66--------------------------------------:موضعه يف الصالة
 67-------------------------------------------:احلنفية: نياثا

 67-----------------------------------------:كيفية الوضع
 67----------------------------------------:مكان الوضع

 67-------------------------------------- الصالةموضعه يف
 68------------------------------------------: احلنابلة:ثالثا

 68-----------------------------------------:كيفية الوضع
 68----------------------------------------:مكان الوضع

 69--------------------------------------:موضعه يف الصالة
 69-----------------------------------------: الظاهرية:رابعا

 70  ---------------------------حكم الضم وتركه: املبحث الثاين
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 70-----------------------------------------:الشافعية: أوال
 70-------------------------------------------:احلنفية: ثانيا
 70------------------------------------------:احلنابلة: ثالثا

 71-----------------------------------------:الظاهرية: ًرابعا
 71---------------------------:من القائلني بالتخيري األوزاعي: ًخامسا

 72 ---------------------:مناقشة أدلة القائلني بالضم: املبحث الثالث
  73--------------------------------------: وائل بن حجررواية

  75-------------------------------------------  اضطراب املتن 
  76----------------------------------  رد إبراهيم النخعي هلذه الرواية

  76------------------------------------------- اضطراب السند
  77--------------------------------------------   انقطاع السند

  78---------------------------------------    ضعف وائل بن حجر
  79 ----------------------------------  عىل صدره: انفراد مؤمل بزيادة

  80-----------------------------------   ، وفيهضعف سند ابن خزيمة
 80---------------------------------- كليب بن شهاب املجنون

 80---------------------------- عاصم بن كليب بن شهاب املجنون
ُّ مؤمل بن إسامعيل العدوي البرصي ِ َ َ ُ َّ َُ----------------------------80 

  80------------------  ختطئة املحدثني لشعبة بن احلجاج يف روايته حلديث وائل
  81------------------------:حجاج بن نصري الفساطيطي، وهو ضعيف

  82    --------------------------------------- سهل بن سعد رواية
 82 ---------------كان الناس يؤمرون، ال يعني رفع الرواية إىل النبي : قول سهل

 84----------------------------------------: قول أيب حازم
ِ قبيصة بنرواية َ ََ ْ ٍ هلبِ ْ  86--------------------------:، ويف سنده ضعيفانُ

ُسماك بن حرب َ ِ---------------------------------------86 
ٍقبيصة بن هلب الطائي ْ ُ ُ ََ ْ ِ------------------------------------86 

 87------------------------------: عائشةعنموقوفة ومنقطعة  رواية 
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 87-----------: ؛ لضعف رواهتا»يف الصالة«ة عدم صحة زياد:  ابن عباس عنرواية 
  88 ------------------------------------ بن حييى املرصي  حرملة

  89------------------------------------- عمرو املكي  طلحة بن
 89----------------------------:، ويف سندها ضعيفان يعىل بن مرةرواية

 90------------------------------------عمر بن عبداهللا بن يعىل
 90------------------------------------عبداهللا بن يعىل بن مرة

 90----------------------:، فيها جمهوالن وضعيفد بن رشحبيل شدا رواية
 91----------------------------:شداد بن رشحبيل: املجهول األول 

 91------------------------------:عياش بن مؤنس: املجهول الثاين
 91------------------------------بقية بن الوليد احلميص: الضعيف

ٍ احلارث بن غطيفرواية  ْ َ ُ:-----------------------------------92 
 92--------------------------ث وصحبته ختالف يف اسم احلار اال-1
َبن صالح بن حدير احلرضمي احلميص معاويةضعف  -2 ُ:----------------93 

  93--------------------------------------: ابن مسعود عنرواية
  94---------------------------------------ن الرواية علة يف متال

 94---------------------------------------الضعفاء يف إسنادها 
 94---------------------------------------- هشيم بن بشري

 94------------------------------- احلجاج بن أيب زينب الواسطي
ّندل بن عيل العنزيِ م َ ُِ َ ْْ ُ َ-------------------------------------95  

  96---------------------------------حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليىل
 96--------------------------------عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود

 97-----------------------يف سندها ثالثة من الضعفاء:  ابن عمر عنرواية 
 97------------------------------------حييى بن سعيد القداح

 98-----------------------------------يز عبداملجيد بن عبدالعز
َّ عبدالعزيز بن أيب رو  98------------------------------------ٍادَ

  99--------------------- ال يصح االحتجاج هبا لسببني: أيب هريرة عنرواية 
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  99 ------------------------------عدم عمل عطاء هبا : ل السبب األو
 99----------------------------------ضعف سندها : السبب الثاين

ّالنرض بن إسامعيل بن حازم البجيل القاص الكويف َ َُّ ِ:------------------99 
 100---------------: حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليىل الفقيه القايض الكويف

  100------------------------: وهي ضعيفة لسببني: أيب الدرداء عنرواية 
  100 ----------------------------------- تدليس األعمش: األول
 101  ------------------------------------- تدليس جماهد: الثاين

 102------------------------------:$ عيل بن أيب طالب  عنرواية 
 102-------------------------------: حديث جمموع اإلمام زيد-أ

�﴿:  تفسري قوله تعاىلرواية يف -ب ptùΥ $#uρ﴾ :102--------:غري صحيحة؛ لعدة أمور  
  102------------------------------ اضطراب سندها: مر األولألا

  103---------------------معارضته لروايات أخرى عن عيل: األمر الثاين
  103-------------------- معارضتها لرواية ابن عباس أيضا: األمر الثالث
 103 -------------------------  اجتامع العرتة عىل خالفة: األمر الرابع

 103----------------------- يف سندها ضعيف وجمهول:أخرى رواية -ج
 104----------------------:عبدالرمحن بن إسحاق الكويف: الضعيف 
 104----------------------------ُّزياد بن زيد السوائي:  املجهول 

 105---------------------:خيلو أحد رجاهلا من مقال ال : طاووس عنرواية
 105-----------------------:سليامن بن موسى الدمشقي موىل األمويني

َّ اهليثم بن محيد الغساين َ ٍ ْ َ ُ:----------------------------------105 
 106  -------------------------------------:نتائج البحث

 111 ----------------------------------- املصادر واملراجع
 122-----------------------------------------الفهرس 

 

 


